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Comissão Permanente de Licitação 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, órgão municipal, sediada a Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro 

Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 

18.782.198/0001-78, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Secretário de Educação, Srº Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, 

portador do CPF nº. 633.984.942-34, e CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA e a EMPRESA 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI, sediada à na passagem SÃO JOSÉ, nº 63, 

Bairro: SACRAMENTA CEP:66120-270, Inscrita no CNPJ sob nº 16.526.377/0001-19, 

Inscrição Estadual nº 13.379.495-0, neste ato representado por GLEICYANE DA 

GAMA MELO MARTINS, portador do RG sob nº 2952997 SSP/Pa, e do CPF sob nº 

689.756..512-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, 

na forma eletrônica SRP nº 005/2019, publicada no Jornal Amazônia, Diário Oficial do 

Estado do Pará e Diário Oficial da União, RESOLVE registrar os preços da(s) 

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 

ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas 

no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, especificado no Termo de Referência, 

cujo objeto atende o art 3º do Decreto Federal nº 7.892/93. Anexo do edital do Pregão 

Eletrônico SRP nº. 005/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 

LT PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT 

1 
ARMARIO ALTO 

FECHADO 

2 portas com dobradiças 
pneumáticas, 4 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 406,67 
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face de 15mm com dimensões 
mínima de 0,90Lx1,60Ax0,42P 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

2 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 0,90Lx1,60Ax0,42P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

3 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 1,20Lx1,80Ax0,50P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

4 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 1,60Lx1,80Ax0,50P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

ARMÁRIO ALTO 
FECHADO 

2 PORTAS, com chave, produzido 
em mdf madeirado dupla face com 
espessura mínima de 15mm, com 
dobradiças pneumáticas e 
puxadores de 190mm em alumínio 
polido, 800X500X1600mm 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 

LT PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT 

1 A 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

2 portas com dobradiças 
pneumáticas, 4 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 0,90Lx1,60Ax0,42P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 406,67 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

2 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 0,90Lx1,60Ax0,42P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

3 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 1,20Lx1,80Ax0,50P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

ARMARIO ALTO 
FECHADO 

4 portas com dobradiças 
pneumáticas, 3 prateleiras internas 
produzido em mdf madeirado dupla 
face de 15mm com dimensões 
mínima de 1,60Lx1,80Ax0,50P 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com
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ARMÁRIO ALTO 
FECHADO 

2 PORTAS, com chave, produzido 
em mdf madeirado dupla face com 
espessura mínima de 15mm, com 
dobradiças pneumáticas e 
puxadores de 190mm em alumínio 
polido, 800X500X1600mm 

UND RS MÓVEIS 150 R$ 373,33 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 

LT PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT 

15 

CADEIRA 
ESCOLAR 

estrutura em aço 7/8 pinturas 
estrostatica a pó, assento e encosto 
em plástico anatômico, prancheta 
fixa 15mm, com perfil de proteção, 
grades para livros possui prancheta 
em madeira lateral, estrutura 
reforçada e gradil, porta livros, 
medidas aproximadamente 
90ax621x50c (cm) braços soldados 
preferencialmente na cor azul.  

UND RS MÓVEIS 5.000 R$ 250,00 

CADEIRA 
ESCOLAR 

sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,59 e 1,88 
m(Conjunto “Azul”), conforme 
gravação impressa por tampografia 
na estrutura da mesa e no encosto 
da cadeira: Conjunto composto de: 
a) 1 (uma) mesa com tampo em 
MDP, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na 
faceinferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre 
estrutura tubular de aço, contendo 
porta-livros em plástico injetado. 1 
(uma) cadeira empilhável, com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. Estrutura metálica 
(mesa e cadeira): MESA: montantes 
verticais, pés e travessas 
confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com 
costura; · CADEIRA: estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura; · PINTURA: em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA; 

CONJ RS MÓVEIS 5.000 R$ 295,00 
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tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no 
mínimo 300 horas; SOLDAS: com 
superfície lisa e homogênea, sem 
pontos cortantes, superfícies 
ásperas ou escórias; todos os 
encontros de tubos devem receber 
solda em todo o perímetro da união; 
sem respingos, irregularidades de 
solda, e rebarbas; juntas soldadas 
esmerilhadas e cantos agudos 
arredondados. Fita de borda (tampo 
da mesa): · na cor AZUL, com 22mm 
de largura e 3mm +/- 0,5mm de 
espessura; colada com adesivo 
"HotMelting"; resistência ao 
arrancamento mínima de 70N; ponto 
de início e término de aplicação da 
fita de bordo no ponto central e do 
lado oposto à borda de contato com 
o usuário; ponto de encontro da fita 
de bordo sem espaços ou 
descolamentos que facilitem seu 
arranchamento. Porta livros (mesa): 
de plástico, na cor cinza, fixado na 
estrutura metálica, abaixo do tampo 
da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa 
e cadeira): em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor AZUL; 
fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor; Assento e 
encosto (cadeira): em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor AZUL; 
fixadas à estrutura através de rebites 
de “repuxo” (6 rebites no assento e 4 
no encosto); 

CADEIRA 
ESCOLAR 

Carteira escolar: formado por 01 
mesa construída em aço, contendo 
porta livro em polipropileno e tampo 
em fibra de madeira, e 01 cadeira, 
construída em estrutura de aço 
contendo assento e encosto em 
polipropileno, atendendo 
rigorosamente as seguintes 
especificações: MESA: Tampo em 
madefibra (fibra de madeira de alta 

CONJ RS MÓVEIS 5.000 R$ 290,00 
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densidade) ultra resistente a 
umidade, com proteção 
antinbacteriana e resistência a 
cupins, com espessura de 18mm, 
revestido na face superior e inferior 
em laminado melamínico de alta 
pressão com 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor 
cinza referência pantone 428C. 
Cantos arredondados. Proteção e 
acabamento das bordas em fitas de 
PVC, acabamento texturizado, 
referência Pantone 158C. com 3mm 
de espessura, com tolerância de +/-
0,5mm. Fixação a estrutura por meio 
de parafusos e porca garra M6 x 
10mm, embutida no tampo, sob o 
laminado. Altura final da mesa de 
494mm admitindo-se tolerância de 
+/- 5mm estrutura em aço carbono, 
com costura, composta de 
montantes verticais e travessa 
longitudinal com secção oblonga de 
29 mm x 58mm, em chapa 16 
(1,5mm) curvado em formato de ''C'', 
pés com secção circular de Ø= 
31,75mm(11,4) em chapa 16 
(1,5mm) curvado com pés com 
secção circular de Ø=38mm (11,2), 
em chapa 16(1,5mm).Porta livros 
em polipropileno puro, com 50% de 
matéria-prima reciclada. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno, fixadas á 
estrutura através de encaixe e 
rebites de alumínio. CADEIRA: 
Assento e encosto injetados em 
polipropileno, moldados 
anatomicamente, referência 
pantone 158C.Dimensões de 400 x 
310mm para o assento e de 396 x 
198mm para o encosto, admitindo-
se tolerância de +/-2mm.Altura 
frontal final do assento 
290mm,admitindo-se tolerância de 
+/- 5mm.estrutura em tubo de aço 
carbono, com costura ,Ø=20,7mm 
em chapa14(1,9mm).Ponteiras e 
sapatas em polipropileno, 
referência, pantone 158C,fixadas á 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com
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estrutura através de encaixe e pino 
expansor. 

CADEIRA 
UNIVERSITARIA 

com assento, encosto e prancheta 
em polipropileno, estrutura em ferro 
galvanizado, com porta livros na 
parte inferior 

UND RS MÓVEIS 5000 R$ 245,00 

CADEIRA 
UNIVERSITARIA 

ADULTO 

Categoria adulto, estrutura em tubo 
de aço 7/8 e duas travessas entre os 
pés em tubos de 7/8, braços de 
prancheta em tubo 7/8, ponteiras 
plásticas do tipo interna, solda Mig, 
tratamento anticorrosivo, pintura, 
pintura epox-pó, porta livro (gradil) 
de aço 3/16, assento tipo de 4mm, 
fixados através de rebite de refluxo 
6,2x25 e /ou pinos próprios. 
Prancheta (650x490x350mm) em 
polipropileno dotada de porta lápis / 
caneta, fixada por parafuso e/ou 
rebites de rebuxo, altura do assento: 
450 MM, altura do encosto 860mm, 
altura frontal da prancheta: 740mm. 
Disponível para canhotos 

UND RS MÓVEIS 5000 R$ 285,00 

CADEIRAS E 1 
MESA 
CENTRAL 

Cadeira em Resina - medindo 34,9 
cm de altura do assento ao chão. 
Assento - em resina plástica 
injetados em polipropileno. Assento 
– anatômico medindo 
aproximadamente 32 cm x 33 cm, 
com espessura mínima de 4 mm, 
com abas laterais ao seu redor 
medindo 3 cm, com superfície 
brilhosa e fixado por meio de 04 
parafusos auto-atarraxantes. 
Encosto - com curvatura ergonômica 
medindo aprox. 32 cm x 16 cm, com 
espessura mínima de 4 mm, 
composto por duas cavidades 
cobrindo a estrutura metálica, fixado 
a estrutura através de encaixes e 
rebites POP, sem parafusos e 
ponteiras. Ponteiras – Injetado em 
polipropileno na mesma cor do 
assento e encosto, com função de 
proteção da pintura evitando 
oxidação da estrutura metálica e 
também com a função de proteção 
contra o chão. Estrutura – Estrutura 
metálica formada por dois tubos 20 x 

CONJ RS MÓVEIS 5000 R$ 290,00 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com
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20 mm com espessura de 1,6 mm, 
unindo o assento ao encosto. Dois 
tubos 20 x 20 mm sob o assento 
para reforço. Modelo quatro pés em 
formato de arqueado possibilitando 
o empilhamento. Toda estrutura 
tratada por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da mesma, soldada 
através do sistema MIG e pintada 
através do sistema eletrostático 
epóxi-pó. Cadeira empilhável 
facilitando a arrumação. Mesa 
central - Injetado em polipropileno 
medindo 44 cm de raio composto por 
travas laterais arredondadas unindo 
as mesas. Dispositivo necessário 
para arrumação e segurança do 
conjunto para que não caia sobre os 
alunos. Dotado por 6 vãos e um vão 
central, medindo 5 cm de 
profundidade ligado a estrutura 
através de 03 parafusos auto-
atarraxastes invisíveis. Estrutura da 
mesa central - composta por 04 
tubos de aço industrial 20 x 20, 
formando a base da mesa aos pés. 
Ponteiras – Injetado em 
polipropileno na mesma cor da 
mesa, medindo 10cm de altura com 
2,0 x 2,0 cm de largura x 
comprimento, com função de 
proteção da pintura evitando 
oxidação da estrutura metálica e 
também com a função de proteção 
contra o chão 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 

LT PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT 

17 
CADEIRA 

ESPALDAR 
GIRATORIA 

encosto e assento em espuma com 
35mm de espessura, com braços, 
base giratória com regulagem de 
altura com pistão a gás, assento e 
encosto com revestimento em 
curvim 

UND RS MÓVEIS 500 R$ 240,00 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com
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CADEIRA 
ESPALDAR 
GIRATORIA 

encosto e assento em espuma com 
35mm de espessura, sem braços, 
base giratória com regulagem de 
altura com pistão a gás, assento e 
encosto com revestimento em 
curvim 

UND RS MÓVEIS 500 R$ 240,00 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 

LT PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT 

22 

CONJUNTO 
COLETIVO 
INFANTIL 

FORMADO POR 
6 MESAS 

Tampo da mesa - Injetado em resina 
termoplástica ABS, medindo 600mm 
x 380mm x 230mm, fixada a 
estrutura através de 05 parafusos 
auto atarraxaste para melhor 
fixação, borda do tampo medindo 
30mm, altura tampo ao chão 
600mm, com porta lápis na posição 
horizontal com capacidade para 5 
lápis/caneta/borracha e borda em 
alto relevo em toda sua lateral com a 
função de impedir que caia o 
material didático. Sob tampo – 
Injetado em resina termoplástica 
ABS. Suporte para mochila – 
Injetado em polipropileno em forma 
de gancho, na mesma cor do tampo, 
com pontas em formato 
arredondado para proteção do 
aluno, suportando 15 Kg. Estrutura 
da mesa - formada por dois tubos 20 
x 20 mm na parede 16mm, ligando o 
tampo aos pés em um único tubo 
sem soldas. Reforço do tampo 
composto de um tubo 20 x 20 
circulando e sustentando o tampo. 
Mesa empilhável facilitando a 
arrumação. Ponteira - Injetada em 
polipropileno na mesma com do 
assento, encosto e Tampo, medindo 
10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de 
largura x comprimento, com função 
de proteção da pintura para não 
enferrujar em contato com a água e 
proteção contra o chão. 

CONJ RS MÓVEIS 1000 R$ 990,00 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com
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CONJUNTO 
PARA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 4 
LUGARES 

A mesa deve ser composta por 
tampo em plástico injetado de alto 
impacto à base de ABS Natural, que 
se fixam à estrutura por meio de 
encaixes, sendo 4 encaixes nas 
laterais da mesa (2 de cada lado), 3 
encaixes centrais e 4 parafusoso. 
Após montada a mesa deve medir 
610x810mm e ter 590mm de altura 
aproximadamente. A cadeira por 
sua vez deve ser constituída de 
estrutura metálica, assento e 
encosto plásticos O conjunto deve 
receber tratamentos de banhos 
químicos e pintura epóxi (pó), o que 
possibilita proteção contra oxidação 
e maior vida útil à estrutura. Nas 
pontas dos tubos dos pés a cadeira 
deve receber ponteiras plásticas de 
polipropileno para acabamento no 
padrão FDE, e nas extremidades 
das travessas devem ser colocadas 
ponteiras de polipropileno com aba 
para proteção das estruturas 
quando as mesmas são empilhadas 
no transporte 

CONJ RS MÓVEIS 1000 R$ 640,00 

KIT INFANTIL EM 
MADEIRA 

mesa c/ 4 cadeiras pintado em 
verniz (mesa 0,70 comprimento, 
0,70 largura, 0,60 de altura c/ tampo 
em MDF revestido em formiplast 
branco / cadeira 0,65 altura e 0,36 
largura. Toda em madeira). 

CONJ RS MÓVEIS 1000 R$ 740,00 

CADEIRA 
UNIVERSITÁRIA 
INFANTIL 

Categoria infantil, estrutura em tubo 
de aço 7/8 e duas travessas entre os 
pés em tubos 7/8,braços de 
prancheta em tubos 7/8,ponteiras 
plásticas do tipo interna, solda Mig, 
tratamento anticorrosivo, pintura 
espox-pó, porta livro (gradil),de aço 
3/16,assento tipo iso,mínimo9 
(400x400) e enosto tipo iso 
(pp),espessura  de 4mm,fixado 
através (650x490x350mm) em 
polipropileno dotada de porta 
lápis/caneta, fixada por parafusos 
e/ou rebites de refluxo:altur4a do 
assento:380mm,al,tura do 
encosto:735mm. Altura frontal da 

UND RS MÓVEIS 1000 R$ 285,00 
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prancheta:50mm,disponivel para 
canhotos 

 

FIRMA: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI-ME 
CNPJ: 16.526.377/0001-19 

LT PRODUTO DESCRIÇÃO UND MARCA QUAN R$ UNT 

40 

MESA PARA 
SECRETARIA 

com 1,20 x 0,60 x 0,75 em 
aglomerado melaminico BP de 
18mm dupla face, padrão cerejeira, 
bordas em PVC tipo T; pés em metal 
1010 com bitola 50x30 e com coluna 
dupla para tampo sobreposto, 
pintado em epóxi na cor cinza. Com 
gaveteiro com 02 gavetas, 
inteiramente em aço com dimensões 
aproximadas de L 0,40, P 0,42e alt. 
0,32cm 

UND RS MÓVEIS 100 R$ 280,00 

MESA PARA 
SECRETARIA 

com 1,40 x 0,60 x 0,75 em 
aglomerado melaminico BP de 
18mm dupla face, padrão cerejeira, 
bordas em PVC tipo T; pés em metal 
1010 com bitola 50x30 e com coluna 
dupla para tampo sobreposto, 
pintado em epóxi na cor cinza. Com 
gaveteiro com 02 gavetas, 
inteiramente em aço com dimensões 
aproximadas de L 0,40, P 0,42e alt. 
0,32cm., dotado de chave única para 
as 02 gavetas. 

UND RS MÓVEIS 100 R$ 280,00 

MESA PARA 
SECRETARIA 

com 1,60 x 0,60 x 0,75 em 
aglomerado melaminico BP de 
18mm dupla face, padrão cerejeira, 
bordas em PVC tipo T; pés em metal 
1010 com bitola 50x30 e com coluna 
dupla para tampo sobreposto, 
pintado em epóxi na cor cinza. Com 
gaveteiro com 02 gavetas, 
inteiramente em aço com dimensões 
aproximadas de L 0,40, P 0,42e alt. 
0,32cm., dotado de chave única para 
as 02 gavetas. 

UND RS MÓVEIS 100 R$ 280,00 

MESA PARA 
SECRETARIA EM 

MDF 

com acabamento em PVC. Estrutura 
dos pés em ferro, com pintura epóxi 
na cor preto. Tampo na cor cinza. 
Dimensões: 0,50cm x 0,40cm x 0,74 
cm. 

UND RS MÓVEIS 100 R$ 395,00 
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3 VALIDADE DA ATA 

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

assinatura. 

 

4 REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor 

(ES). 

4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para 

negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e. 

4.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou. 

4.6.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 

4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

4.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

4.8.1 Por razão de interesse público; ou. 
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4.8.2 A pedido do fornecedor. 

 

5 CONDIÇÕES GERAIS 

5.1 As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

Cametá, 10 de julho de 2019. 

 

 

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE 

CPF nº. 023.146.732-04 

CI nº. 2434722/2ªVIA/PC-PA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO 

CPF nº. 633.984.942-34 

CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI 

CNPJ nº 16.526.377/0001-19-Inscrição Estadual nº 13.379.495-0 

GLEICYANE DA GAMA MELO MARTINS 

RG nº 2952997 SSP/Pa-CPF sob nº 689.756.512-15 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com

		2019-07-11T09:46:28-0300
	JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE:02314673204


		2019-07-11T15:38:25-0300
	DOMINGOS DE NAZARE MENDES RIBEIRO:63398494234


		2019-07-16T17:51:44-0300
	MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI:16526377000119




