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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo no 2021/1342 

Pregão Eletrônico no 007/2021 - PE – SRP 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, com sede na Tv. 16 

de novembro, s/nº, Centro, CEP: 68.785-000, Colares/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.835.939/0001-90, representada legalmente pela Prefeita Municipal Sra. Maria Lucimar 

Barata, portador (a) do RG n° 2384381 PC/PA e do CPF nº 103.853.552-20, residente e 

domiciliado neste Município, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº 007/2021-PE-SRP, publicada em imprensa 

oficial no dia 22/09/2021,  RESOLVE registrar os preços, nas quantidades estimadas oferecidos 

pelas empresas cuja propostas foram classificadas no certame, atendendo as condições previstas 

no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pelo 

Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, e demais legislações correlatas. 

 

1 - V. S. ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.292691/0001-60, com 

sede na Rua O de Almeida, nº 207, Bairro: Campinas, no Município de Belém, Estado do Pará, 

CEP: 66.017-050, Telefone: (91) 3231-3023, e-mail: administrativo@vs.eng.br,  neste ato 

representado pelo Sr. Adauto Souza dos Santos, portador da Cédula de Identidade nº 8660D 

CREA/PA e CPF nº 331.193.332-04, residente e domiciliado no Conjunto Médici II, Rua 

Ananindeua, nº 135 – Bairro: Marambaia, Belém/PA – CEP: 66.620-110 

 

2 - ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.584.641/0001-90, com sede na Rua Manoel Máximo dos Santos, nº 42, Bairro:  Cajuru, no 

Município de Curítiba, Estado do Paraná, CEP: 82.960-050, Telefone: (41) 3261-1159, E-mail: 

adrianaleme@hotmail.com; neste ato representada pela Sra. Adriana Leme Alves, portadora 

da CNH nº 03871501611 DETRAN/PR e CPF nº 017.147.069-90, residente e domiciliada na 

Rua Walace Landal, nº 40, Bloco 7, Apto. 302 – Bairro: Santa Cândida. Curitiba/PR – CEP: 

82.720-460 

 

3 - B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.789.673/0001-11, com sede na Rua Tobias Monteiro, nº 35, Bairro: 

Jardim Sulacap, no Município de Rio de Janeiro, Estado do RJ, CEP: 21.741-270, Telefona: 

(21) 3311-5001/ 2143-5466/ 21435438, E-mail: bebcomercio@yahoo.com.br; neste ato 

representada pela Sra. Tânia Maria Sacolito Braida  portadora da Cédula de Identidade nº 

09.526.422-2 DETRAN/RJ e CPF nº 012.628.658-24, residente e domiciliada Rua Rio dos 

Passarinhos, nº 01, Condomínio Aldeia, Casa 01,  Bairro: Anil, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.765-
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mailto:adrianaleme@hotmail.com


 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

170 

 

4 - COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.510.069/0001-16, com sede na Travessa José Pio, nº 545, Bairro: Umarizal, Belém/PA, 

CEP: 66.050-240, Telefone: (91) 3204-2601, E-mail: comatel@comatel.com.br; no Município 

de Belém, Estado do Pará, neste ato representada pela Sra. Vera Lúcia Rodrigues de Araújo, 

portadora da Cédula de Identidade nº 1356212 PC/PA e CPF nº 420.936.784-20, residente e 

domiciliada na Estrada da Ceasa – Condomínio Jardim Itororó, Rua K, nº 26, Bairro: Marco, 

Belém/PA, CEP: 66.000-000. 

 

5 - J C P PRADO COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.254.778/0001-05, 

com sede na Rua Hernani Lameira, nº 1104, Bairro: Pirapora, no Município de Castanhal, 

Estado do Pará, CEP: 68.745-390, Telefone: (91) 98828-5586, E-mail: 

jcprado2015@gmail.com; neste ato representado pelo Sr. Jorge Carlos Pinheiro Prado, 

portador da Cédula de Identidade nº 1600227 PCII/PA e CPF nº 440.355.432-68, residente e 

domiciliado Travessa Francisco Alves, nº 909; Bairro: Caiçara – Castanhal/PA, CEP: 68.743-

570. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de preço que objetiva a aquisição, sob demanda, de 

materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação pública, para o atendimento das 

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo - SEINFRA, 

conforme o Anexo II do Edital de Registro de Preço n° 007/2021-PE-SRP, que passa a fazer parte desta 

Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas e 

conforme especificações, preços e quantidades abaixo. 

 

ITENS VENCIDOS PELAS EMPRESAS 

 

Empresa: V. S. ENGENHARIA LTDA-EPP – Vencedora de 23 itens 

Itens: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 23, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 54 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Lâmpada Tubular de Led Bocal 

E27 45w x 110/220v 
UND 1.200 39,50 47.400,00 

2 
Lâmpada Tubular vapor 

metálico Bocal E27 70w x 220v 
UND 2.000 19,50 39.000,00 

mailto:comatel@comatel.com.br
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4 

Lâmpada Tubular vapor 

metálico Bocal E40 150w x 

220v  

UND 500 24,50 12.250,00 

5 

Lâmpada Tubular vapor 

metálico Bocal E40 400w x 

220v 

UND 100 27,00 2.700,00 

7 
Reator Externo vapor de sódio 

Nacional 70w x 220v 
UND 2.000 40,00 80.000,00 

8 
Reator Externo vapor Metálico 

Nacional 250w x 220v 
UND 500 65,00 32.500,00 

9 

Reator Externo vapor metálico 

150w x 220v (para iluminação 

pública urbana) 

UND 500 48,00 24.000,00 

10 
Reator Externo vapor metálico 

400w x 220v 
UND 100 68,00 6.800,00 

11 
Reator Externo vapor metálico 

Nacional 1.000w x 220v 
UND 5 165,00 825,00 

12 
Relé fotoelétrico Bivolt 

Nacional 220v  
UND 4.000 11,00 44.000,00 

15 

Conector paralelo de 6-1/0awg 

(para distribuir cargas 

superiores a 220v). 

UND 1.600 4,98 7.968,00 

23 
Parafuso Máquina com polca ½” 

x 8 
UND 800 2,81 2.248,00 

29 Disjuntor 2p 40A  Bivolt UND 20 22,00 440,00 

33 

Bocal E-40 mm de porcelana (P/ 

refletor e luminária acima de 

100w. 

UND 100 7,00 700,00 

36 
Luminária Pública Led SMD 

50w Branco Frio 
UND 200 127,00 25.400,00 

38 
Luminária Pública Led SMD 

200w Branco Frio 
UND 200 350,00 70.000,00 

39 
Escada extensível de fibra 2 

lances 7,20 x 4,20 
UND 2 948,37 1.896,74 

40 
Alicate Amperímetro Digital 

266 com estojo e Bateria 9V  
UND 2 75,27 150,54 

44 
Óculos Fume de proteção  Sky 

individual para eletricista  
UND 4 6,00 24,00 

50 
Escada Singela Vazada 3m, 9 

degraus  
UND 2 439,11 878,22 

51 
Protetor solar fator 60  frasco 

120ml 
LTS 5 19,47 97,35 

52 

Alicate Nacional 1000v  8 

polegadas  (para serviços 

elétricos em geral). 

UND 5 30,00 150,00 

54 
Alavanca Redonda de barra de 

ferro 1” x 1,80m 
UND 2 150,00 300,00 

VALOR TOTAL R$ 399.727,85 

 

Empresa: ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICO – Vencedora de 02 itens 
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Itens: 03 e 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

3 

Lâmpada Tubular vapor 

metálico Bocal E40 250w x 

220v 

UND 500 26,73 13.365,00 

6 

Lâmpada Tubular vapor 

metálico Bocal E40 1.000w x 

220v  

UND 5 148,00 740,00 

VALOR TOTAL R$ 14.105,00 

 

Empresa: B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI – 

Vencedora de 03 itens 

 Itens: 13, 35 e 37 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

13 

Conector perfurante pequeno 

Nacional cpd-70 1,5-10/10 (para 

conectar e distribuir cargas na 

rede elétrica bifásica) 

UND 1.500 4,40 6.600,00 

35 
Fita isolante 3 mm 19 mm x 5 m 

Nacional. 
UND 70 1,70 119,00 

37 
Luminária Pública Led SMD 

150w Branco Frio 
UND 200 222,00 44.400,00 

VALOR TOTAL R$ 51.119,00 

 

Empresa: COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA – Vencedora de 20 itens 

Itens: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 41, 45, 48, 49 e 53 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

14 

Conector perfurante médio 

principal 16 a 25mm  Nacional 

(para conectar e distribuir cargas 

na rede elétrica bifásica) 

UND 800 7,86 6.288,00 

16 Cabo flexível 750v 2,5 mm  
PEÇA 

(100m) 
15 150,00 2.250,00 

17 
Cabo flexível 750v 4 mm (para 

serviços elétricos em geral) 

PEÇA 

(100m) 
15 163,35 2.450,25 

18 
Fita isolante 3 mm Nacional  

750v  18mm X 10m 

ROLO  

(10m) 
50 2,46 123,00 

19 
Bocal de porcelana E-27 para 

poste  
UND 150 2,18 327,00 

20 
Projetor retangular galvanizado 

E-40 400w (para refletores) 
UND 120 49,00 5.880,00 



 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação - SEMSUL 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

21 Base para relé fotoelétrico UND 300 4,97 1.491,00 

22 
Braço para luminária 

Iluminação Pública 1mt 
UND 800 30,00 24.000,00 

25 Cabo flexível 6 mm 750v 
PEÇA 

(100m) 
20 470,00 9.400,00 

26 Cabo torcido 2 x 2,5 mm² 300v 
PEÇA 

(100m) 
20 253,80 5.076,00 

27 Disjuntor 1p 32A curva-C UND 20 7,40 148,00 

28 Disjuntor 1p 40A curva C 3KA . UND 20 7,80 156,00 

31 
Porta lâmpada com rabicho BR 

E-27  
UND 100 2,20 220,00 

32 
Fita isolante de alta fusão 19 

mm x 10 m Nacional. 

ROLO  

(10 m). 
80 16,17 1.293,60 

34 
Fita isolante 3 mm 18mm x 10m 

Nacional. 
UND 100 2,46 246,00 

41 
Luva de baixa tensão 500V pico 

2500V 
PAR 4 230,00 920,00 

45 Chave inglesa P10 média. UND 4 49,00 196,00 

48 Chave de fenda GP ¼ x 10. UND 4 8,78 35,12 

49 
Uniforme para Eletricista Ante 

Chama 

UND 

 (Tam. 

G/GG) 

8 300,00 2.400,00 

53 
Chave de fenda Philips GP ¼ x 

10. 
UND 5 12,00 60,00 

 R$ 62.959,97 

 

Empresa: J C P PRADO COMÉRCIO EIRELI – Vencedora de 07 itens 

Itens: 24, 30, 42, 43, 46, 47 e 55 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

24 
Cabo Triplex 10 mm alumínio 

para expansão de rede bifásica 

PEÇA 

(100m) 
500 501,52 250.760,00 

30 

Luminária Pública Oval Aberta 

25 Cm 160/250W com bocal 

E27 de porcelana. 

UND 700 27,72 19.404,00 

42 
Cinto de eletricista com 

talabarte Travaquedas 
UND 4 298,03 1.192,00 

43 
Capacete Amarelo de eletricista  

Aba Total  
UND 4 23,76 95,04 

46 Bota para eletricista. 

PAR 

(40,41) 

PAR 

(41,42) 

8 95,12 760,96 

47 
Cone de plástico para 

sinalização altura 720mm   
UND 5 46,79 233,95 

55 
Luva de Raspa de Couro 

Tamanho G   
PARES 4 16,94 67,76 
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VALOR TOTAL R$ 272.513,83 

VALOR GLOBAL DA ATA R$ 800.425,65 (oitocentos mil quatrocentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e cinco centavos). 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira ou 

anexo, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, 

seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula 

terceira deste instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que 

deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para 

a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO 

DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 
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 a). Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento 

ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

 b). Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 

revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que 

importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade 

que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de 

um ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação 

da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 

de análise pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, e não poderá exceder o preço 

praticado no mercado. 

CLÁUSULA QUARTA 
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 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências deste instrumento; 

b) Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), contado do dia 

posterior à data de sua publicação no Flanelógrafo da PMC e a vigência dos contratos até 31 de 

dezembro do exercício vigente. 
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CLÁUSULA SEXTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

6.1. Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA GESTÃO CONTRATUAL 

7.1. EXECUÇÃO DO OBJETO. 

7.1.1. Forma de Recebimento e Prazo de Fornecimento: 

a) Prazo: os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme a demanda, no prazo 

de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da solicitação e/ou da Nota de Empenho; 

b) A validade dos produtos não poderá ser inferior a 12(doze) meses, exceto produto com 

legislação especifica. 

c) O produto deverá ser recebido provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às 

especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo 

com as exigências deste termo, a Contratada deverá substituir ou complementar o produto, 

em questão, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis. 

d) O produto deverá ser recebido definitivamente, após vistoria que comprove a adequação 

das especificações e quantidades aos termos do edital. 

e) A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo - SEINFRA será 

rigorosa na conferência dos materiais entregues, reservando-se o direito de conceder a 

autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do produto entregue. 

 

7.1.2. Local de Entrega e Aprovação do Produto: 

a) Local: os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Transporte e Urbanismo - SEINFRA, de segunda a sexta-feira entre as 08h00min e às 

12h00min. 

b). Não serão recebidos produtos em desconformidade com os apresentados neste termo e/ou 

que apresentem algum defeito. 

c). Em hipótese alguma será aceito algum material em desacordo com as condições pactuadas, 

ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua 

responsabilidade, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, 

visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados. 
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d) O transporte e a embalagem dos produtos, objeto deste termo, será de responsabilidade da 

empresa contratada, devendo esta suportar todos os ônus deste decorrente, assim como demais 

despesas e custos 

 

7.2 OBRIGAÇÕES. 

7.2.1. A contratada deve:  

a). Fornecer o objeto de acordo com as condições e prazos propostos e de acordo com legislação 

especifica vigente do objeto; 

b). Providenciar a imediata correção das deficiências, apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c). Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme 

dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

d) Prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos materiais, obrigando-

se a reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 05 (cinco) dias corridos, 

contados a partir da solicitação efetuada;  

e) Disponibilização e fornecimento de todos os meios necessários ao saneamento dos óbices 

ocorridos;  

g). Responsabilizar-se pelas garantias do objeto da licitação, dentro dos padrões de certificação 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;  

h). Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;    

j). Assegurar a troca dos produtos que apresentarem deficiência. 

K)  . Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

7.2.2. A contratante deve:  

a). Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das condições estabelecidas;  

b). Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, aos requisitos mínimos constantes 

neste instrumento; 

c). Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, 

designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;  

d). Efetuar o (s) pagamento (s) da (s) Nota (s). Fiscal (ais) / Fatura (s) da contratada, após a 

efetiva entrega dos produtos dentro das especificações, quantidades e unidades, estabelecidas 

neste instrumento;  

e). Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que 

compõem o objeto deste termo a serem recebidos;  
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f). Notificar a empresa, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades, na entrega, constantes no 

produto, objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

  

7.3 PAGAMENTO 

a) Os produtos serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da Nota 

Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal. 

b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao 

CONTRATANTE. 

c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de 

penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 

 7.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

7.5 RESCISÃO CONTRATUAL 

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 

valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade 

de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.  

7.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida 

a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de 

até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:  

a.1). Apresentar documentação falsa;  

a.2). Fraudar a execução contratual; 

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;  
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b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 

97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

b.1). Cometer fraude fiscal; ou  

b.2). Fizer declaração falsa.  

 

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução 

contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, 

a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas 

definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:  

 

c.1) Advertência;  

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão, por prazo não superior a dois anos;  

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou  

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

 

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor 

contratado.  

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida 

prévia defesa, multas na forma que se segue:  

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que 

haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 

equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido 

de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.   

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução 

total do contrato.   

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.  

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.  

j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

7.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. 
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a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará 

representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as 

seguintes atribuições: 

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do 

contrato; 

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem; 

a. 3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 

qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas 

contratuais, sempre por escrito; 

a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às 

áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor 

competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao 

objeto que foi efetivamente contratado; 

a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa 

qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada; 

a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 

contratado; 

a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo 

das penalidades aplicáveis 

a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. 

a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais 

alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter 

qualitativo ou quantitativo; 

a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes do 

término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao interesse 

da Administração prorrogá-la. 

 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 

do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA 
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DO FORO 

9.1. Fica eleito o Termo Judiciário de Colares - PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

Colares (PA), 15 de outubro de 2021. 

 

 

            Prefeitura Municipal de Colares                                   V. S. Engenharia Ltda-EPP 

                      Maria Lucimar Barata                                                 Adauto Souza dos Santos                                  

                            Contratante                                                                     Contratada 

 

 

 

 

 

 

           Adriana Leme Alves Mat. Elét. ME                   B E B Com. de Mat. Elét. e de Const. Eireli  

                       Adriana Leme Alves                                                  Tânia Maria Sacolito Braida 

                               Contratada                                                                         Contratada 

 

 

 

 

 

          Comatel Comércio de Material Ltda                                J C P Prado Comércio Eireli 

             Vera Lúcia Rodrigues de Araújo                                          Jorge Carlos Pinheiro Prado  

                                Contratada                                                                        Contratada     

                                                  

 

Testemunha 

1ª ________________________________________ 

CPF:  

2ª ________________________________________ 

CPF: 
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