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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  11/2020 
        

O MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, com sede no(a) Avenida Magalhães Barata 373, na cidade de
Belém-Pará, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.108.782/0001-38, neste ato representado(a) pelo(a)
Diretora Ana Luisa Kerti Mangabeira Albernaz, nomeado(a) pela  Portaria nº 3374/2018 - MCTI, de 28 de
junho de 2018, publicada no DOU de 29 de junho de 2018, inscrito(a) no CPF nº 090.156.108-86,
portador(a) da Carteira de Identidade nº 5351869, considerando o julgamento da licitação na modalidade
de Pregão Eletrônico nº 011/2020, publicada no DOU de 06/10/2020, Processo Administrativo n.º
01205.000173/2020-46,  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.  Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Apoio
Logístico as Atividades de Extroversão Museológica, sob demanda, de ações expositivas e educativas do
Museu Paraense Emílio Goeldi, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no Edital e
seus anexos, 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, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor Registrado: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ 23.361.387/0001-07, QS
03 Lote 03 Sala 716 - Torre Sul Ed. Patio Capital, Bairro Águas Claras, CEP. 71953-000 - Brasília -
DF, (61)3877-1790 - email: comercial@brasitur.com.br, Representante: Michelle Lemos Trindade.

Item
do
TR

Descrição Detalhada do Serviço Unidade/
Medida

Quant.
Total 

Valor
Unitário

R$

Valor Total
R$

01 Serviço de Tecnologia Assistiva para confecção de
mobiliários com objetos para toque a serem utilizados
por evento como recursos expositivos de forma a
torná-los acessíveis para as Pessoas com Deficiência
nos diferentes espectros de necessidades ou
mobilidades reduzidas humanas, segundo a Lei.
10.098 por evento para 20 m² – sujeito à aprovação
pelo MPEG, que pode solicitar alterações antes de
aprovar a proposta final.

Serviço 12 4.570,00 54.840,00
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02

 Serviço de Design Gráfico para  confecção e
aplicações diversas de material gráfico e
promocionais (convites, folders, cartazes, folhetos,
flyers, banners, faixas, placas, materiais de escritório 
personalizados, troféus, saias e fundos de palco,
totens, adesivos diversos, crachás, certificados,
testeiras  e outros materiais de divulgação ou
sinalização) para o desenvolvimento de recursos
expositivos a ser realizado por evento –  sujeito à
aprovação pelo MPEG, que pode solicitar alterações
antes de aprovar a proposta final.

Serviço 12 5.380,00 64.560,00

03

Serviço para Atividades de Multimídia para o
desenvolvimento e aplicação de esquemas,
imagens e/ou animações em diferentes plataformas
digitais, tais como, vídeo ou material sonoro por
evento - sujeito à aprovação pelo MPEG, que pode
solicitar alterações antes de aprovar a proposta
final                                               

 

OBS: vídeos ou áudios de até 30 minutos, em alta
qualidade, entregues em suporte digital compatível
com entrada USB, salvos em três diferentes
extensões.

Serviço 12

 

 

7.817,00

 

 

93.804,00

04

Serviço de Interpretação em Libras (Linguagem
Brasileira de Sinais) para tradução de
conteúdos por profissional capacitado para a
realização de serviços de tradução para linguagem de
sinais como recursos expositivos para Pessoas com
Deficiência tornando as exposições acessíveis.    

Diária

(6h)
12 2.100,00 25.200,00

05

Serviço de Ilustração Digital para confecção de
imagens e esquemas em programas de ilustração e
edição digital para materiais expográficos, em
formato que possibilite a integração entre plataformas
digitais a ser realizado por evento – sujeito a
aprovação pelo MPEG, que pode solicitar alterações
antes de aprovar a proposta final.   

Serviço 20 3.000,00 60.000,00

06

Serviço de Documentação Fotográfica para o
desenvolvimento de registro fotográfico das etapas de
execução e montagem de exposições, eventos
museológicos e/ou acervos institucionais. Imagens de
alta qualidade 1200 dpi, cores, formato jpg, para fins
expográficos como confecção de arquivo digital,
catálogos e exposições virtuais.  Entregar as imagens
em formato digital, se necessário com tratamento,
para realização do serviço o local e objetos a serem
fotografados será disponibilizado por 06 horas para
que se realize as fotografias e a entrega do produto
será dentro de 72 horas após a captura das imagens.

Diária

(até 7h)
60 2.890,00 173.400,00
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07 Serviços em Realidade Aumentada  e Virtual (RA
e RV) para o desenvolvimento de passeios virtuais,
maquetes eletrônicas, hologramas e /ou objetos em
3D em linguagem R.A e/ou RV a serem utilizados
como recursos expográficos por evento –  sujeito à
aprovação pelo MPEG, que pode solicitar alterações
antes de aprovar a proposta final. Entregues em até 60
dias após o pedido em suporte digital compatível com
entrada USB, aplicativos digitais e óculos RV
(fornecidos pela CONTRATANTE). 

 

OBS: Ao final do serviço, caso a CONTRATADA não
disponha do programa para reprodução da realidade
virtual produzida, deverá ser
entregue CONTRATADA programa especifico, ou
similar para a reprodução do serviço o contratado nos
equipamentos fornecidos pela contratante.

Serviço 20 20.506,00 410.120,00

08

Serviço de game (jogos interativos) para
exposições para a produção de jogos em flash, html
e/ou mobile (celular) com interatividade de recursos
expográficos. A criação e o conteúdo dos games será
desenvolvido pela Contratante. – sujeito à aprovação
pelo MPEG, que pode solicitar alterações antes de
aprovar a proposta final.                                 

OBS: Os jogos devem ser entregues em suporte
digital compatível com dispositivos eletrônicos a ser
disponibilizada pela Contratada.  .

Serviço 10 6.217,00 62.170,00

09

Serviço de marcenaria para exposições com
confecção de módulos, painéis e/ou mobiliário
expositivo em  MDF de 15mm, com estrutura em
compensado e /ou ripão plainado, com ou sem
laminação e acabamento melamínico (cor a definir), 
com 04 rodízios de silicone para 40kg com freio, se
necessário o uso de ferragens para confecção de
gavetas deslizantes e fechamento com chave, 
Montagem no local. O desenho será fornecido pela
CONTRATANTE. 

m2 1000 380,00 380.000,00

10

Serviço de marcenaria para exposições com
confecção de módulos, painéis e/ou mobiliário
expositivo em  MDF de 15mm, com estrutura em
compensado e /ou ripão plainado, com ou sem
laminação e acabamento melamínico (cor a definir), 
com 04 rodízios de silicone para 40kg com freio, se
necessário o uso de ferragens para confecção de
gavetas deslizantes e fechamento com chave, 
Montagem no local. O desenho será fornecido pela
CONTRATANTE. 

m2 1000 40,00 40.000,00
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11 Serviço luminotécnico para exposições executado
por profissional capacitado a prestar serviço de
instalação e manutenção elétrica em
eventos/exposições, com todas as ferramentas e
insumos necessários para a execução do serviço a
contemplar 100 m²: com cabeamento, para:20
lâmpadas led RGB 3,5wbivolt com 20 spots GU10;
20 lâmpadas led dimerizável, cor quente, tipo dicróica
7w com 20 spots GU10; 20 rolos de fita (5m) de led
RGB,  com plugs; 20  lâmpada de led par 30 9w com
20 spots para PAR30 e/ou lâmpadas similares.
Necessária a utilização de todos materiais, como,
fiação, cabeamento, plug e conectores para o
funcionamento das mesmas. O projeto luminotécnico
será fornecido pela CONTRATANTE. 

Serviço 20 20.390,00 407.800,00

12

Serviço de confecção em acrílico para
exposições com confecção de produtos (púlpito,
displays, bandejas, módulos, tampas, produtos em
geral) em acrílico cristal e/ou em cores, com ou sem
adesivo em vinil a serem escolhidas. Montagem no
local. O desenho será fornecido pela
CONTRATANTE. 

m2 300 1.240,00 372.000,00

13

Serviço de vidraçaria para exposições com
confecção de produtos (módulos, vitrines e placas)
em vidro temperado incolor de 6mm, com ou sem
adesivo em vinil (cor a definir). Todos os serviços
com lapidação, se necessário o uso de ferragens.
Montagem no local. O desenho será fornecido pela
CONTRATANTE. 

m2 1000 355,00 355.000,00

14

Serviço de vidraçaria de cúpulas para vitrines em
exposições em vidro temperado incolor de 8mm
Todos os serviços com lapidação, cola UV
transparente, se necessário o uso de ferragens.
Montagem no local. O desenho será fornecido pela
CONTRATANTE. 

m2 500 400,00 200.000,00

15

Serviço de cenografia e ambientação para
confecção de cenários, ambientes ou módulos
expositivos, a partir de materiais inertes
quimicamente (por exemplo, polietileno, areia e
etc...), pouco inflamável a ser realizado por evento.
Sujeito à aprovação pelo MPEG, que pode solicitar
alterações antes de aprovar a proposta final. O
desenho será fornecido pela CONTRATANTE.

m2 500 715,00 357.500,00

16 Serviço de Objetos Táteis para confecção de objetos
a partir de cópia para toque de Pessoas com
deficiência visual, alta durabilidade, produzidos em
resina a partir de molde em silicone e/ou filamento

g 100.000 0,84 84.000,00
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PLA 1.75mm a partir de escaneamento digital. Cor a
escolher.

 

OBS: Estará sujeito a aprovação para confecção.

17

Serviço de representação em escala reduzida
(maquete) para confecção de representações
volumétricas realistas em escala reduzida de espaços,
pessoas, objetos e/ou ambientes. Podendo ser móveis
ou estáticas e/ou tátil, em material inerte
quimicamente, pouco inflamável e com facilidade
para a higienização. Sujeito à aprovação pelo MPEG,
que pode solicitar alterações antes de aprovar a
proposta final.

m2 50 5.728,00 286.400,00

18

Serviço em metalon para exposições com confecção
de mobiliário e/ou painéis em metalon chapado e/ou
perfurado de 30mm, com acabamento em pintura
automotiva na cor chumbo (ou a definir), podendo ter
afixação de painel de mdf e/ou acrílico nos dois lados,
com furos para encaixe de interligação macho/fêmea
com 02 rodízios de silicone para 40kg com freio (com
ou sem perfurações) podendo conter iluminação
embutida. Com fechamento ou gavetas deslizantes,
com rodízio de silicone e freios. Instalação no local
da exposição.  Sujeito a aprovação pelo MPEG, que
pode solicitar alterações antes de aprovar a proposta
final. Montagem no local.  O desenho será fornecido
pela CONTRATANTE. 

m2 1000 384,00 384.000,00

20

Confecção de objetos educativos para confecção de
jogos educativos tipo maleta, jogos de cartelas em
papel ou acrílico, pranchas didáticas em PVC (10mm)
com impressão digital, objetos educativos em tecido,
feltro, EVA e pelúcia. A arte será fornecida pela
CONTRATANTE.

m2 50 1.368,00 68.400,00

23

Confecção de Squeeze de plástico reciclado
personalizado em material politereftalato de etileno
reciclado ou outro material reciclado, capacidade de
750 ml, personalizado em serigrafia em 4 cores, com
tampa rosqueável. Disponível em diversas cores,
possibilitando várias combinações entre frasco e
tampa. Quantidade mínima para cada arte 50. A arte
será fornecida pela CONTRATANTE.

Unidade 1000 6,40 6.400,00

25 Serviço de cerimonial e protocolo executado por
profissional (sujeito a aprovação prévia do
contratante) capacitado com a prática comprovada,
boa postura, desenvoltura, adequada presença de
palco, boa dicção, voz adequada a apresentação de

Diária
(10h)

20 617,00 12.340,00
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cerimonial, articulação e capacidade de desempenhar
eventuais improvisos no roteiro cerimonial, além de
traje adequado (formal e discreto) para a
apresentação;

26

Locação de sala/espaço na Região Metropolitana
de Belém-PA, para realização de reunião de grupos
da vitrine tecnológica com o setor produtivo – rodada
de negócios. Sala/auditório com capacidade para 100
pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com
assento e encosto almofadados, apoio para os braços e
prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável.
Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01
(um)  ponto para internet, computador, datashow,
telão para projeção, aparelho de televisão de no
mínimo 50 polegadas, quadro tipo flip chart e pincel
adequado, 02 microfones (01 microfone comum e
outro microfone de lapela) que permitam ao
palestrante mobilidade.

Unidade 10 1.080,00 10.800,00

29

Serviço de confecção de moldura tipo caixa
(quadro) para foto, cor a definir, vareta, em madeira
ou alumínio, no formato de caixa de 3cm de espessura
com passe-partout de 5cm para cada lado, vidro
antirreflexo de 2mm, acabamento no fundo em
Duratex, e fecho em tramela. Sem colagem da obra no
Duratex. O material obra) deverá ser coletado no local
e posteriormente, a Contatada deverá entregar as
obras emolduradas em até 72h no local da
Contratante. A obra será fornecida pela
CONTRATANTE.

m2 300 346,00 103.800,00

30

Serviço de revelação de foto colorida em papel
fotográfico brilhoso e/ou fosco, sem borda. A arte
será entregue pela via Dropbox ou similar. Entrega a
ser realizada pela Contratada em até 72h no local para
a Contratante.

m2 300 184,00 55.200,00

31

Confecção de Coletes personalizados em tecido
100% algodão, cor a definir, estilo fotógrafo com 04
bolsos frontais, com costas em tecido telado, nos
tamanhos P, M, G e GG, impressão da logomarca
institucional no lado esquerdo do colete. Quantidade
mínima para cada arte 20. A arte será fornecida pela
CONTRATANTE.

Unidade 150 70,00 10.500,00

32 Confecção de Capa de chuva em tecido sintético
laminado de pvc de alta resistência, mangas longas,
capuz conjugado, fechamento frontal através de
botões de pressão e costuras através de solda
eletrônica. Cor a definir. Personalizada: impressa em
serigrafia 04 cores frente e costa.  Tamanho: adulto M

Unidade 300 35,50 10.650,00
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e G. Quantidade mínima para cada arte 50. A arte será
fornecida pela CONTRATANTE.

33

Confecção de Guarda Chuva em tecido especial
com tratamento de impermeabilização, armação em
aço, tipo manual, tamanho de 1,5 m, com 16 varetas
contra vento. Personalização: gravação em policromia
tipo Silkscreen. A arte será fornecida pela
CONTRATANTE.

Unidade 300 31,60 9.480,00

35

Serviço de transporte em micro-ônibus em veículo
micro-ônibus executivo, novo ou seminovo,
ano/modelo de fabricação 2012 ou posterior, com
motorista, equipado com ar condicionado, capacidade
mínima de 26 passageiros, incluso acessórios e com
quilometragem livre, por jornada, de 12 horas (07:00
às 19:00h).

Diária
(12h) 20 1.700,00 34.000,00

36

Confecção de Placa de inauguração 

Serviço de confecção e instalação de placa de
inauguração de 1 face, de largura e altura variáveis,
composta por chapa de alumínio composto (acm) de 3
milímetros de espessura ou aço inox com fundo
escovado ou fotocorrosão, gravação a laser.
acabamento em molduras de perfis de alumínio
extrudado a nodizado fosco, com 5 anos de garantia
contra corrosão, cortadas em ângulo de 45º, fixação
na parede com espaçadores/prolongadores de aço
inox incluindo buchas para fixação

 

OBS: Está sujeito a aprovação para confecção.

m2 04 8.400,00 33.600,00

37

Confecção de Placa de homenagem com estojo

Serviço de confecção de placa para homenagem e/ou
agradecimento, material placa aço inoxidável aisi
304, comprimento placa 23 cm, largura da placa 15
cm, características adicionais gravação em alto relevo
ou fotocorrosão colorida, estojo em veludo, cor a
definir. A arte será fornecida pela CONTRATANTE.

Unidade 200 43,00 8.600,00

39 Confecção de SILHUETA com suporte de
legenda Confecção de totens duas faces (tipo
silhuetas) com base tubular, revestimento em chapa
galvanizada n°18, pintura com galvoprime e esmalte
sintético, aplicação de adesivo impresso pelo processo
digital de alta resolução nas duas faces. Fixação com
tubo de ferro galvanizado.  

 

m2 200 1.040,00 208.000,00
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SUPORTE: Confecção de suporte de ferro com base
de tubo galvanizada, e bandeja em chapa galvanizada.
Pintura com anticorrosivo e esmalte sintético
automotivo.

 

Quantidade mínima para cada arte 1,5m2.

 

A arte/projeto será fornecida pela CONTRATANTE.

  Valor total dos Serviços    
 4.382,564,00

 

2.2.    A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta
Ata

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O Órgão Gerenciador :   UASG 240125 MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

3.2 São Órgãos Participantes:   Não existe outros órgãos participantes.

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

 4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e
pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços,
conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem
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 4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o
valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão
gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
participante.

 

5.    VALIDADE DA ATA

5.1    A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura e publicação no
Diário Oficial da União, não podendo ser prorrogada.

 

6.    REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 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).

6.3 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.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original 

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 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.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
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6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou

6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9 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:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor. 

 

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.

7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos
do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20
do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

 

8.    CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO 01 do EDITAL.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de
Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
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Belém – PA, ____ de ___________de 2020.
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