
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018-150201
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 23 de Fevereiro de 2018, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, com sede na Trav. 
Cristóvão Colombo, s/nº, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 
e Decretos Federais n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e n° 8.250 de 23 de Maio de 2014, bem como, pela Lei 
Complementar n°. 123/2006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 
no Pregão Presencial n° 9/2018-150201 - SRP, RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo, tendo sido os 
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, VISANDO 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E AS DEMAIS 
SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL..

Empresa: SUPERMERCADO PREÇO  CERTO  EIRELI  -  ME;  C.N.P.J.  nº 29.401.938/0001-03, estabelecida à Rua Sargento Simplício, s/n,

Ipixuna do Pará, Ipixuna do Pará PA, (91) 98832-3080, representada neste ato pelo Sr(a). WAGNER GEORGE PEREIRA CABRAL, C.P.F. nº

677.942.702-00, R.G. nº 3922789 2ªVIA SSP PA.                                                                                   

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  ÁLCOOL GEL HIDRATADO ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENT  UNIDADE           8,992.00             6,800        61.145,60

        ES - Marca.: PAGRIL                               

        ÁLCOOL ETÍLICO P/  LIMPEZA DE AMBIENTES, GEL HIDRATADO,

        46ø A 65ø  INPM  Álcool  etílico  hidratado em gel para

        mãos, 70%, embalagem  tipo  refil para dispenser de 800

        ml, características adicionais com selo do inmetro.    

 00002  DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 2l - Marca.: PINH  UNIDADE          41,466.00             6,000       248.796,00

        O SOL                                             

        Desinfetante, aspecto físico     líquido.    Aplicação:

        desinfetante e germicida.                    Composição

        aromática:variados. Frasco de  2  litros.  A  embalagem

        deverá conter externamente  os  dados de identificação,

        procedência, número do   lote,  validade  e  número  de

        registro no Ministério da Saúde.                       

 00003  DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA 500ML - Marca.: ECON  UNIDADE          33,646.00             1,700        57.198,20

        OMICO                                             

        Detergente para louças,   biodegradável,   consistente.

        Aplicação: remoção de  gorduras  de  louças, talheres e

        panelas. Aroma natural.  Frasco  de  500ml. A embalagem

        deverá conter externamente  os  dados de identificação,

        procedência, número do   lote,  validade  e  número  de

        registro no Ministério da Saúde.                       

 00004  PANO DE CHÁO - Marca.: ESPAÃO                       UNIDADE          23,018.00             4,800       110.486,40

        Confeccionado em tecido  de  algodão  cru, tipo sacaria

        branca de açúcar  recuperada de primeira viagem, lavado

        e alvejado, isento  de  rasgos,fiapos  soltos ou outros

        defeitos que possam            prejudicar           sua

        utilização.composição 100% algodão,tamnho 42CM X 70CM. 

 00005  RODO 40CM - Marca.: CACIQUE                         UNIDADE          12,322.00             5,700        70.235,40

        Rodo, com cabo   de  madeira  plastificada  com  rosca,
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        suporte plástico medindo 40cm, 01 borracha.            

 00006  VASSOURA DE PIAÇAVA - Marca.: CACIQUE               UNIDADE          24,362.00             4,700       114.501,40

        Vassoura de piaçava  com cabo de madeira fixado ao taco

        e este ao  corpo  através  do revestimento com folha de

        flandres. Em madeira    resistente    e   com   formato

        cilíndrico, deverá ser    lixado,    isento   de   nós,

        superfície lisa, sem  qualquer  forma pontiaguda, tendo

        ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente

        presa ao taco.  Comprimento  108  cm  X Diâmetro 2,2 cm

        medidas aproximadamente para mais ou para menos        

 00007  ESPONJA DE LA DE AÇO - Marca.: ASSOLAN              PACOTE           17,640.00             1,050        18.522,00

        Esponja de lã  de  aço,  formato  retangular, aplicação

        limpeza geral, textura  macia  e  isenta  de  sinais de

        oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de

        aço carbono. Pacote com 08 unidade(esponja).           

 00008  INSETICIDA EM AEROSOL 500G - Marca.: BAYGON         UNIDADE          14,258.00            10,500       149.709,00

        Não contendo CFC-Clorofluorcarbono.     Registro     no

        Ministério da Saúde.  Embalagem com volume não inferior

        a 300 ml   e   não   superior   a   500  ml,  dados  de

        identificação do produto,  marca do fabricante, data de

        fabricação e prazo de validade.                        

 00009  DESORIZADOR DE AR AEROSOL 360ml - Marca.: BOM AR    UNIDADE          13,544.00             9,600       130.022,40

 00010  GUARDANAPO DE PANO 60X40CM - Marca.: ESPAÃO         UNIDADE          34,572.00             3,600       124.459,20

        GUARDANAPO DE PANO     PINTADO,     MEDINDO     60X40CM

        (APROXIMADAMENTE), TECIDO RESISTENTE  E  ATOALHADO, COM

        ACABAMENTO, O PRODUTO    DEVE    CONTER    ETIQUTA   DE

        IDENTIFICAÇÃO CONTENDO A INDÚSTRIA, MARCA E MEDIDA.    

 00011  COPO DESCARTAVEL 180ML PCT 100UN - Marca.: CRISTAL  PACOTE           77,906.00             3,000       233.718,00

        COPO                                             

        COPO PLÁSTICO PARA  ÁGUA  - 180 ML. Especificação: Copo

        para água, descatável,    capacidade    180    ml,   em

        polipropileno branco, não    tóxico,   com   frisos   e

        saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá

        ser igual ou  superior  a  220  gramas  e de acordo com

        norma NBR 14.865/2002.  Embalagem  caixa  de  papelão ,

        acondicionando em plásticos   com  100  unidades  cada,

        contendo nome do fabricante e quantidade.              

 00012  COPO DESCARTAVEL PARA CAFE PCT COM 100UND - Marca.  PACOTE           41,220.00             3,000       123.660,00

        : CRISTAL COPO                                    

        COPO DESCARTAVEL PARA CAFE.                            

 00013  SABÃO EM PÓ 500g - Marca.: TIXAN                    UNIDADE          53,968.00             3,500       188.888,00

        Contendo na composição   água,  corante  e  branqueador

        óptico. Embalagem: caixa   com  500  g,  com  dados  do

        fabricante, data de  fabricação,  prazo  de  validade e

        composição química. O  produto  deverá  ter registro no

        Ministério da Saúde.                                   

 00014  LUVA LATEX MEDIA - Marca.: TEXTIL                   PAR               9,154.00             4,200        38.446,80

        Luva de segurança  confeccioanda  em  borracha natural,

        revestida internamente com     flocos    de    algodão,

        acabamento antiderrapante na  palma,  face  palmar  dos

        dedos e pontas dos dedos. Tamanho:P                    

 00015  ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE - Marca.: BOM BRIL      UNIDADE           9,382.00             0,650         6.098,30

        Esponja de louça  dupla  face (fibra e espuma), formato

        retangular, medindo 110x75x23mm,   abrasividade  média.

        Composição: espuma de   poliuretano   com  bactericida,

        fibra sintética coma brasivo.                          

 00016  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS.PCT COM 10UND  PACOTE           33,244.00             2,400        79.785,60

        - Marca.: BRASILEIRINHO                          

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal  para 50 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos
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        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR

        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     

 00017  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LITROS.PCT COM 10UN  PACOTE           33,408.00             2,500        83.520,00

        D - Marca.: BRASILEIRINHO                         

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal para 100 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR

        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     

 00018  ESCOVA DE LAVAR ROUPA - Marca.: ESCOVA BEM          UNIDADE           4,490.00             2,050         9.204,50

 00019  ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO COM DEPOSITO - Ma  UNIDADE           3,770.00             5,650        21.300,50

        rca.: BRILHANTE                                   

 00020  ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GE  UNIDADE          69,066.00             2,150       148.491,90

        RAL) - Marca.: BRILUX                             

        Agua sanitária, à  base  de  cloro. Composiçao química:

        hipoclorito de sódio,  hidróxido de sódio cloreto. Teor

        cloro ativo variando   de  2  a  2,50%,  cor  levemente

        amarelo-esverdeada. Aplicaçao alvejante  e desinfetante

        de uso geral.  Frasco  de  1litro.  A  embalagem deverá

        conter externamente os    dados    de    identificaçao,

        procedência, número do   lote,  validade  e  número  de

        registro no Mnistério da Saúde.                        

 00021  SABÃO EM BARRA KG - Marca.: KAROL                   QUILO            28,916.00             4,000       115.664,00

 00022  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS - PCT COM 10U  PACOTE            3,960.00             2,400         9.504,00

        ND - Marca.: BRASILEIRINHO                        

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal para 150 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR

        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     

 00023  PAPEL TOALHA - PCT - Marca.: KAROL                  PACOTE           12,566.00             3,500        43.981,00

        Toalha de papel,  picotada,  cor  branca (100% branca),

        super resistente, de    rápida    absorção,    primeira

        qualidade. Pacote com  02  rolos  de 60 toalhas medindo

        20x22cm.                                               

 00024  PAPEL HIGIENICO 30Mx10CM-UND - Marca.: FLORAL       UNIDADE         175,668.00             0,800       140.534,40

        Papel higiênico, 100%    fibras   naturais,   picotado,
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        grofado, com relevo,  folha simples na cor branca (100%

        branca), neutro, de primeira qualidade.1Unidade medindo

        30mx10cm. A embalagem  deverá  ter  boa visibilidade do

        produto.                                               

 00025  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 15 LITROS - PCT COM 10U  PACOTE            1,160.00             2,300         2.668,00

        ND - Marca.: BRASILEIRINHO                        

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal para 150 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR

        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     

 00026  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 20 LITROS - PCT COM 10U  PACOTE            1,500.00             2,650         3.975,00

        ND - Marca.: BRASILEIRINHO                        

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal para 150 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR

        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     

 00027  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCAD  UNIDADE             240.00             6,800         1.632,00

        O, CAPACIDADE 12 LITROS - Marca.: SÃO PAULO       

        resistência a impacto,   paredes  e  fundo  reforçados,

        reforço no encaixe   da   alça,  alça  em  aço  1010/20

        zincado, capacidade 12 litros.                         

 00028  LIMPA ALUMINIO 500ML - Marca.: ECONOMICO            UNIDADE          10,148.00             1,700        17.251,60

 00029  SACO DE FARRAPILHA 60 KG - Marca.: DIVERSOS         UNIDADE             800.00             1,350         1.080,00

 00030  SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 30 KG - Marca.: DIVER  UNIDADE             600.00             0,650           390,00

        SOS                                               

 00031  TOUCA DESCARTÁVEL - Marca.: PLASTIL                 UNIDADE           2,800.00             0,300           840,00

 00032  SODA CAUSTICA - Marca.: LORIEL                      UNIDADE           5,988.00            11,500        68.862,00

 00033  LIMPA VIDRO LÍQUIDO 500ml - Marca.: VEJA            FRASCO           11,728.00             7,500        87.960,00

        E inscrição na  DISAD.  Embalagem  plástica com 500 ml,

        com dados de   identificação   do   produto,  marca  do

        fabricante, data de fabricação e prazo de validade.    

 00034  FLANELA PARA LIMPEZA - AMARELA - 56X38CM - Marca.:  UNIDADE          10,160.00             2,900        29.464,00

        ROMA                                             

        Flanela para limpeza,  100%  de algodão, cor amarela de

        tom forte, lisa, medindo 56x38cm.                      

 00035  ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES 90º - Marca  UNIDADE          10,018.00             5,500        55.099,00

        .: SOL                                            

        Álcool etílico p/   limpeza   de   ambientes,   etílico

        hidratado, limpeza, líquido/  incolor/  peso  molecular

        46,07 g/mol, 90º  gl  -  características  com  selo  do

        inmetro, concentração 92,8øinpm, embalabem de 500ml.   
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 00036  LUVA LATEX GRANDE - Marca.: TEXTIL                  PAR               8,514.00             4,200        35.758,80

        Luva de segurança  confeccioanda  em  borracha natural,

        revestida internamente com     flocos    de    algodão,

        acabamento antiderrapante na  palma,  face  palmar  dos

        dedos e pontas dos dedos. Tamanho:GRANDE               

 00037  LUVA LATEX PEQUENA - Marca.: TEXTIL                 PAR               6,698.00             4,250        28.466,50

        Luva de segurança  confeccioanda  em  borracha natural,

        revestida internamente com     flocos    de    algodão,

        acabamento antiderrapante na  palma,  face  palmar  dos

        dedos e pontas dos dedos. Tamanho:PEQUENO              

 00038  SABONETE LIQUIDO - Marca.: LUX                      UNIDADE           4,472.00             7,150        31.974,80

        Embalagem de 250ml.                                    

 00039  SACO PLASTICO PARA LIXO DE 150 LITROS.PCT COM 10UN  PACOTE           28,336.00             2,300        65.172,80

        D - Marca.: BRASILEIRINHO                         

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou  reciclada,  podendo variar +/-

        1,0 cm, capacidade  nominal para 150 litros, Embalagem:

        pacote com 10  unidades.  A embalagem deverá informar a

        marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os

        dizeres manter fora   do   alcance   de  crianças,  uso

        exclusivo para lixo  e  saco  não  adequado a conteúdos

        perfurantes. O produto  deverá  atender Normas ABNT NBR

        9191 sobretudo no  que  diz  respeito  aos  métodos  de

        ensaio: condicionamento, medidas,     resistência    ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001. pct                                     

 00040  COPO DESCARTAVEL COM 200ML - Marca.: PLASTIL        PACOTE           74,136.00             3,000       222.408,00

        COPO PLÁSTICO PARA  ÁGUA  - 200 ML. Especificação: Copo

        para água, descatável,    capacidade    200    ml,   em

        polipropileno branco, não    tóxico,   com   frisos   e

        saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá

        ser igual ou  superior  a  220  gramas  e de acordo com

        norma NBR 14.865/2002.  Embalagem  caixa  de  papelão ,

        acondicionando 25 sacos   plásticos  com  100  unidades

        cada, contendo nome  do  fabricante e quantidade. Marca

        testada e aprovada COPOBRÁS (100 x 25 x 1)             

 00041  DESODORIZADOR PARA SANITARIO - Marca.: BRILUX       UNIDADE          22,990.00             1,750        40.232,50

        Desodorizador sanitário, refil(PEDRA).  Aspecto físico:

        tablete sólido de  35g. Aplicação: para vaso sanitário.

        A embalagem deverá  conter  externamente  os  dados  de

        identificação, procedência, número  do lote, validade e

        número de registro no Ministério da Saúde.             

 00042  SACO PLASTICO DE 1KG TRANSPARENTE - Marca.: DIVERS  UNIDADE          19,880.00             1,150        22.862,00

        OS                                                

 00043  SACO PLASTICO DE 1/1/2kG TRANSPARENTE - Marca.: DI  UNIDADE          19,880.00             1,150        22.862,00

        VERSOS                                            

 00044  SABÃO DE COCO EM BARRA DE 1KG - Marca.: ECONOMICO   UNIDADE           8,688.00             7,200        62.553,60

 00045  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCAD  UNIDADE           4,796.00             7,500        35.970,00

        O, CAPACIDADE 10 LITROS - Marca.: SÃO PAULO       

        resistência a impacto,   paredes  e  fundo  reforçados,

        reforço no encaixe   da   alça,  alça  em  aço  1010/20

        zincado, capacidade 10 litros.                         

 00046  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCAD  UNIDADE           5,034.00            13,600        68.462,40

        O, CAPACIDADE 20 LITROS - Marca.: SÃO PAULO       

        resistência a impacto,   paredes  e  fundo  reforçados,

        reforço no encaixe   da   alça,  alça  em  aço  1010/20

        zincado, capacidade 20 litros.                         

 00047  CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - Marca.: POLITRIS       UNIDADE          12,294.00             3,300        40.570,20

        Cera,tipo líquida. Aplicaçao pisos cerâmicos, granitos,

        mármore e paviflex.  Cor:incolor.  Frasco  de  750ml. A

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de

        identificaçao, procedência, número  do lote, validade e
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        número de registro no Ministério da Saúde.             

 00048  PA PARA LIXO EM PLASTICO - Marca.: SÃO PAULO        UNIDADE           2,460.00             5,200        12.792,00

 00049  ESPANADOR DE TETO - Marca.: ESPANA BEM              UNIDADE             540.00            12,750         6.885,00

 00050  SABONETE 90g - Marca.: LUX                          UNIDADE           1,698.00             1,600         2.716,80

        Sabonete, em tablete,  uso adulto, de fragrância suave.

        O sabonete deverá  possuir  grande poder espumante, ser

        cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao

        longo do tempo  de  sua  utilização, formar o mínimo de

        massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e

        não causar irritabilidade  dérmica.  Embalagem:  pacote

        com 01 unidade   de  90g.  A  embalagem  deverá  conter

        externamente os dados  de  identificação,  procedência,

        número do lote,   validade  e  número  de  registro  no

        Ministério da Saúde.                                   

 00051  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 15  PACOTE            5,182.00             2,400        12.436,80

        LITROS NA COR CINZA - Marca.: BRASILEIRINHO      

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou   reciclada,   largura  39  cm,

        podendo variar +/-  1,0  cm,  altura  mínima  de 58 cm,

        capacidade nominal para   15   litros,  na  cor  cinza.

        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá

        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco,

        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de

        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a

        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas

        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos

        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001.                                         

 00052  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30  PACOTE            4,622.00             2,400        11.092,80

        LITROS NA COR PRETO - Marca.: BRASILEIRINHO      

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não

        passível de separação),    classe    I,    em    resina

        termoplástica virgem ou   reciclada,   largura  59  cm,

        podendo variar +/-  1,0  cm,  altura  mínima  de 62 cm,

        capacidade nominal para   30   litros,  na  cor  cinza.

        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá

        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco,

        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de

        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a

        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas

        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos

        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275

        de 25/04/2001.pct c/ 100un                             

 00053  LUSTRA MÓVEIS - 250ML - Marca.: VEJA                UNIDADE           1,936.00             4,050         7.840,80

 00054  LIMPA VIDRO 500ML CRISTAL BORRIFADOR - Marca.: VEJ  UNIDADE             192.00             6,200         1.190,40

        A                                                 

        COMPOSIÇAO:Lauril eter sulfato     de    sodio,    eter

        glicolico, alcool etoxilado,   coadjuvante,   solvente,

        fragancia e agua.                                      

 00055  COLHER DESCARTAVEIS - Marca.: CRISTAL COPO          PACOTE              200.00             2,600           520,00

 00056  GARFO PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL - Marca.: CRISTAL   PACOTE              200.00             2,700           540,00

        COPO                                              

        Em polietileno, cristal,   comprimento   15   cm,   com

        variação de +/- 1 cm.de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com

        50 unidades, com  dados  de  identificação do produto e

        marca do fabricante.                                   
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 00057  LENÇO DE PAPEL - Marca.: PERSONAL                   PACOTE            1,380.00             2,500         3.450,00

        Folha dupla, primeira  qualidade,  grande resistência e

        absorção, dimensões mínimas  14,8 x 21,5 cm. Embalagem:

        caixa com 50 unidades, com dados do fabricante, data de

        fabricação e prazo de validade.                        

 00058  PRATO DESCARTAVEIS - Marca.: CRISTAL COPO           PACOTE            1,000.00             1,900         1.900,00

 00059  ANCINHO DE FERRO - Marca.: TRAMONTINA               UNIDADE             330.00            18,700         6.171,00

 00060  AVENTAL DE PLÁSTICO P/COZINHA - Marca.: PLASTIL     UNIDADE           3,372.00             7,250        24.447,00

 00061  BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - Mar  UNIDADE           1,540.00             4,100         6.314,00

        ca.: SÃO PAULO                                    

        BALDE DE PLASTICO  COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM ALÇA

        DE FERRO.                                              

 00062  BARBANTE EM PLÁSTICO 300 MTS - Marca.: DIVERSOS     ROLO                112.00             8,500           952,00

 00063  SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60L COM 10 UNIDADES - Marc  PACOTE            1,650.00             2,400         3.960,00

        a.: BRASILEIRINHO                                 

 00064  TOUCA DESCARTÁVEL P/PROTEÇÃO P/MANIPULAR ALIMENTOS  UNIDADE         214,978.00             0,300        64.493,40

        - Marca.: TEXTIL                                 

 00065  MANGUEIRA P/JARDIM 50 METROS - Marca.: TRAMONTINA   UNIDADE              70.00            35,500         2.485,00

 00066  SHAMPOO INFANTIL NEUTRO. - Marca.: JHONSON          UNIDADE             300.00             7,500         2.250,00

 00067  CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO. - Marca.: JHONSON    UNIDADE             300.00             5,500         1.650,00

 00068  PLASTICO SULFILME - Marca.: ALUMIC                  ROLO                272.00             2,350           639,20

 00069  COADOR DE CAFE - Marca.: SÃO PAULO                  UNIDADE             588.00             2,500         1.470,00

 00070  REFIL PARA RODO - Marca.: PANTERA                   UNIDADE             140.00            21,500         3.010,00

 00071  MANGUEIRA P/ JARDIM 20MT - Marca.: TRAMONTINA       UNIDADE             240.00            31,500         7.560,00

 00072  FOSFORO - Marca.: GUARANI                           CAIXA               448.00             2,250         1.008,00

        caixa contendo 10 caixinhas com 40 unidades de fosforo.

 00073  OLEO DE PEROBA - Marca.: YPE                        UNIDADE             160.00             5,200           832,00

        01 litro                                               

 00074  MASCARA DESCARTAVEL - Marca.: PLASTIL               PACOTE            1,400.00             0,300           420,00

        pacote com 50 unidades                                 

 00075  DESENGORDURANTE - Marca.: VEJA                      UNIDADE           1,080.00             7,600         8.208,00

        remove com eficácia  gorduras,  graxas,  óleos  e  toda

        sujeira impregnada em pisos, paredes, coifas, máquinas,

        peças, perfis, bem  como  motores,  baús  e  chassis de

        veículos. - Composição  Química: tensoativos aniônicos,

        alcalinizantes, seqÜestrantes, solvente   -  Odor:  não

        contém perfume. especial  e corante;- Teor não Volátil:

        15,5 a 17,0%;- pH (20º C): 12,5 - 13,5;- Densidade (20º

        C): 1,070 -  1,080 g/ml;- Viscosidade Brookfield # 2/60

        (20º C): 300  a  400 cps;- Ponto de Turvação: menor que

        5ºC;- Aspecto: líquido  translúcido  Remove ainda ceras

        emulsionáveis de pisos laváveiS.                       

 00076  PEDRA SANITÁRIA - Marca.: NAFT                      UNIDADE           4,100.00             1,800         7.380,00

 00077  VASSOURA PARA SANITÁRIO - Marca.: SANIPLIN          UNIDADE              70.00             4,800           336,00

 00078  LIXEIRA COMUM DE 10 LITROS - Marca.: MARCO PLAS     UNIDADE             972.00             4,750         4.617,00

        CESTO PLASTICO DE 10 LITROS SIMPLES SEM TAMPA          

 00079  CREOLINA P/ LIMPEZA 500ML - Marca.: CAVEIRA         LATA                200.00            12,750         2.550,00

 00080  TOALHA PEQUENA. - Marca.: ROMA                      UNIDADE             300.00             6,700         2.010,00

        Tecido,100% algodão.                                   

 00081  LUVA DESCARTAVEIS TAM M PCT C/50 UNIDADES - Marca.  PAR               1,550.00             3,600         5.580,00

        : TEXTIL                                          

 00082  LUVA DESCARTAVEL TAM G PCT COM 50 UNIDADE - Marca.  PAR               1,400.00             3,600         5.040,00

        : TEXTIL                                          

 00083  BALDE PLÁSTICO 100 LITROS - Marca.: MARCO PLAS      UNIDADE              36.00            20,500           738,00

 00084  SACO DE PLASTICO DE 30KG TRANSPARENTE - Marca.: BR  UNIDADE           1,600.00             0,650         1.040,00

        ASILEIRINHO                                       

 00085  BACIA PLÁSTICA 05 LITROS - Marca.: MARCO PLAS       UNIDADE              40.00             4,000           160,00

 00086  BACIA PLÁSTICA 20 LITROS - Marca.: MARCO PLAS       UNIDADE              40.00            12,000           480,00

                                                                                           VALOR TOTAL R$    3.501.553,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

2.2. Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata
de Registro de Preços previstos na legislação vigente são os que seguem:

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará 
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições 
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso 
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique 
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

4.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 03 (três) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no do Edital em 
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada 
de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 
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discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração 
da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a 
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença 
será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM=I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
         365                 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

6.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial nº /2018-150201 - SRP, a Administração da 
entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

a) Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante 
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
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para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

b) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 
contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade 
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 
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oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1. O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela 
contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 
endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente 
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis 
após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
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- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 

10.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA 

11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1 O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com 
o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão 
dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

13. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam da Proposta de preços, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

14.1. A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº /2018-150201 - SRP e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes 
das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de 
qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem.

 IPIXUNA DO PARÁ-PA, 23 de Fevereiro de 2018

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
C.N.P.J.  nº  83.268.011/0001-84

CONTRATANTE

SUPERMERCADO PREÇO CERTO EIRELI - ME
C.N.P.J. nº 29.401.938/0001-03

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO
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