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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/19 

 

PREGÃO 003/2019 
 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2019, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PEDRO DA CIPA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Rui Barbosa, 

nº. 335, nesta cidade de São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J 
sob o nº 37.464.948/0001-08, doravante, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Senhor ALEXANDRE RUSSI ,brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 

nº11477806 - SSP/MT e do CPF nº866.680.641-91, residente e domiciliado em São Pedro 
da Cipa-MT, no uso das atribuições, e de outro lado, as Sociedades empresárias doravante 

denominadas simplesmente FORNECEDOR TOKESPECIAL OSSUNA LTDA -ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.834.140/0001-16, estabelecida Av. JK, Centro - 

Juscimeira -MT, CEP: 78.810-00, neste ato representada pela Srta. Yasmin Alice Ossuna 

de Souza Cruz, portador da Cédula de Identidade nº 2263656, expedida pela SESP/MT  e 

do CPF nº 010.087.611-09, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

para Registro de Preços nº003/2019, RESOLVEM registrar os preços para “REGISTRO 

DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE 

DIDÁTICO E PEDAGÓGICO ATENDENDO AO PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS PAR TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305781 E 

PROCESSO Nº 23400017757201358 DO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO” conforme planilha constantes do Anexo I do 
Edital do Pregão para Registro de Preços nº003/2019, que passa a fazer parte integrante 
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 
3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 7893, de 23 de janeiro de 2013, que 
regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que 
couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais 
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 
1.1 A presente ATA tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  

EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 

ATENDENDO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR TERMO DE 

COMPROMISSO PAR Nº 201305781 E PROCESSO Nº 23400017757201358 DO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO”, conforme 

planilha constante no anexo I constantes do Edital. 

 

ITEM 

 

COD. TCE 

 

DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 

 

QUANT. 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR 

TOTAL 

MARCA 

3  

CONJUNTO DOMINó COM 

TEXTURA - MDF 

Descrição: tabuleiro de MDF, 

com 24 quadrados em 

MDF, formando 12 pares com 

3 R$ 66,00 R$ 198,00 
CARLU 

BRINQUEDOS 
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texturas variadas: cortiça, 

tela de nylon, tela plástica, lixa, 

carpete, espuma, 

pelúcia, papel canelado, tapete 

emborrachado com 

listras, tapete emborrachado com 

bolinhas. Essas peças 

são encaixadas nos quadrados do 

tabuleiro. 

Dimensões: tabuleiro – 36cm X 

24cm dividido em 24 

quadrados de 5,5cm; peças – 24 

quadrados, formando 

12 pares, medindo 5cm cada. 

Embalado em Saco de TNT 

 

4  

CONJUNTO DE BERçO PARA 

BONECAS – METAL 

Descrição: berço para boneca 

com estrutura de metal; deverá 

acompanhar colchão revestido de 

algodão, com zíper, lençol, 

travesseiro e fronha em algodão e 

mosqueteiro em tule; deverá 

possuir bolsão porta 

trecos em tecido nas cabeceiras. 

Dimensões aproximadas: 35 cm 

de altura x 58 cm 

comprimento. Embalagem: caixa 

de papelão ou sacola de plástico 

PVC 

laminado transparente (cristal). 

  

3 R$ 139,90 R$ 419,70 CARDOSO 

6  

CONJUNTO DE ENCAIXES - 

Cabeça Mamãe E FILHOTES – 

Papelão Descrição: 3 placas, 

produzidos em papelão cinza 

laminado com espessura mínima 

de 1,8 mm + papel 

couche 115 gr impresso 4 cores 

com verniz atóxico + 

forro em papel alta alvura 90 gr 

impresso em 1 cor, com 

3 versos diferenciados (um para 

cada imagem). 

Em cada uma das imagens deve 

existir uma família de 

animal, com 2 ou 3 filhotes que 

são recortados em 

peças grandes, com facas 

exclusivas, que podem ser 

encaixadas na cena. 

Dimensões aproximadas das 

imagens: 20 x 20 cm 

Embalagem: tipo tampa e fundo 

medindo 

10 R$ 62,00 R$ 620,00 CIA BRINK 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 

ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020 
 

  

 

 
Rua Rui Barbosa, 335 – Centro – São Pedro da Cipa – Mt – Cep: 78.835-000- CNPJ: 37.464.948/0001.08 

 

aproximadamente 21 x 21 x 3 cm 

produzida em papelão 

cinza laminado com espessura 

mínima de 1.0 mm + 

papel couche 105 gr impresso em 

4 cores com verniz 

atóxico. 

 

7  

CONJUNTO FANTOCHE 

Família BRANCA 

Descrição: conjunto de 6 

fantoches com aproximadamente 

30 cm altura (Mamãe, Papai, 

Menino, 

Menina, Vovó, Vovô); Matéria-

prima: fantoches confeccionados 

em tecido 100% acrílico e 

antialérgico e 

espuma flexível; cabelos de lã 

100% acrílica, antialérgica e bem 

costurados na cabeça. 

Acabamento: fantoches com 

corpo na cor creme/perola/bege 

claro, com vestimentas, cabelos, 

acessórios e demais 

características representativas de 

cada membro da família. Olhos 

com sistema de 

segurança, dotados de trava 

interna na cabeça do fantoche e 

boca articulada na cor vermelha. 

Embalagem: sacola de plástico 

PVC laminado transparente 

1 R$ 123,90 R$ 123,90 
CARLU 

BRINQUEDOS 

9  

GELADEIRA – MDF 

Descrição: geladeira 

confeccionada MDF espessura de 

15mm laminado, com duas 

portas (freezer e geladeira) 

e mecanismo de abrir e fechar 

nas duas portas com 

sistema de segurança. Na parte 

interna deverá haver 

duas prateleiras em MDF e uma 

gaveta em MDF para 

verduras, além de uma porta 

ovos para uma dúzia. 

Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus 

acessórios, acompanhada de 

manual de instruções de 

montagem com ilustrações. 

Dimensões aproximadas: A 100 

cm x L 

40cm x P 40cm 

Embalagem: Caixa de Papelão. 

OBS: Não serão aceitos grampos 

5 R$ 275,00 R$ 1.375,00 CIA BRINK 
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para colagem do 

material 

 

12  

CONJUNTO JOGO DA 

Memória COM TEXTURA – 

MDF 

Descrição: tabuleiro de MDF, 

com 24 quadrados em 

MDF, formando 12 pares com 

texturas variadas: cortiça, 

tela de nylon, tela plástica, lixa, 

carpete, espuma, 

pelúcia, papel canelado, tapete 

emborrachado com 

listras, tapete emborrachado com 

bolinhas. Essas peças 

são encaixadas nos quadrados do 

tabuleiro. 

Dimensões: tabuleiro – 36cm X 

24cm dividido em 24 

quadrados de 5,5cm; peças – 24 

quadrados, formando 

12 pares, medindo 5cm cada. 

Embalado em Saco de TNT 

 

3 R$ 119,50 R$ 358,50 CIA BRINK  

14  

CONJUNTO CAIXA 

BRINQUEDOTECA – MDF 

Descrição: caixa organizadora 

com estrutura em MDF 

com espessura de 9 mm pintada 

com tinta atóxica. As 

laterais menores com 54 cm x 

40,5 cm devem conter 

uma furação para encaixe das 

mãos. A base deve 

possuir 4 rodízios em plástico 

injetado- para que a caixa 

possa ser transportada 

facilmente. 

Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus 

acessórios, acompanhada de 

manual de instruções de 

montagem com ilustrações. 

Quantidade: 5 unidades  

Dimensões aproximadas: A 

54cm X L 63cm X P 40,5cm 

Embalagem: Caixa de papelão  

 

2 R$ 432,00 R$ 864,00 CIA BRINK 

15  

CONJUNTO DE BLOCOS 

Lógicos – MDF 

Descrição: Conjunto de blocos 

lógicos em MDF, 

pintados em três cores diferentes, 

formado por 48 

peças sem rebarbas nas medidas: 

3 R$ 100,00 R$ 300,00 CIA BRINK 
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74x74x18 mm 

(quadrado maior), divididas 

igualmente em 4 formas 

geométricas (Triângulo, 

Quadrado, Círculo e Retângulo). 

Deve acompanhar folheto com 

instruções detalhadas de 

uso. 

Embalagem: estojo em MDF 

medindo 290 x 230 x 

68mm. 

 

17  

CONJUNTO DE FANTOCHE 

FOLCLORE 

Descrição: conjunto de 

personagens de contos  

populares tradicionais composto 

por 5 personagens: asereia, o 

Saci-Pererê, o curupira, boto rosa 

e mula-sem-cabeça com 

aproximadamente 30 cm. 

Confeccionados em tecido 100% 

acrílico e antialérgico e 

espuma flexível. Olhos com 

sistema de segurança, 

dotados de trava interna na 

cabeça do fantoche e boca 

articulada; 

Cada um dos fantoches deve 

possuir acessórios 

característicos do folclore do 

personagem 

representado. 

Embalagem: sacola de plástico 

PVC laminado 

transparente (cristal). 

 

1 R$ 90,00 R$ 90,00 
CARLU 

BRINQUEDOS 

20  

CASINHA DE BONECA – 

MADEIRA 

Descrição: estrutura em madeira 

do tipo eucalipto 

citriodora, assoalho em 

compensado de18mm e lateral 

em compensado de 10mm. 

O telhado será construído com 

telha isotérmica em 

fibra vegetal, painel fabricado em 

lambril de cedrinho; a 

parte frontal será equipada com 

gradil (cercado) 

colorido que contorna a sacada. 

A pintura será realizada em alto 

brilho, e as janelas terão 

dimensões de 30cm x 30cm x 

40cm (mm) com 

dobradiças com sistema de 

2 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 CIA BRINK 
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segurança; a porta terá 

dimensão de 0,50cm x 1,50cm e 

será fixada à casinha 

por dobradiças com sistema de 

segurança. 

Dimensões aproximadas: altura 

frontal vertical: 2,00m, 

altura lateral vertical: 1,80m; 

frontal horizontal 1,80m, 

lateral horizontal 2,00m. 

Deverá ser entregue desmontada, 

com todos os seus 

acessórios, acompanhada de 

manual de instruções de 

montagem com ilustrações. 

Embalagem: Caixa de 

Papelão. 

 

22  

TEATRO DE FANTOCHE – 

MADEIRA 

Descrição: um teatro para 

bonecos de fantoche, com 

estrutura em madeira maciça 

lixada, sem rebarbas ou 

partes pontiagudas. 

Paredes frontal e laterais em 

MDF, com 3mm de 

espessura, ilustradas com 

serigrafia. 

O painel frontal deve medir 

aproximadamente 79 cm 

de largura x 75 de altura – com 

janela de 

aproximadamente 68 x 33 cm. 

As laterais devem ser afixadas 

com dobradiças 

metálicas e medir 

aproximadamente 29 cm de 

largura x 

59 cm de altura. 

Estrutura acompanhada de 

cortina de tecido 100% 

algodão, antialérgico na área da 

janela. 

Embalagem: caixa de papelão. 

 

1 R$ 205,00 R$ 205,00 CIA BRINK 

25  

TEATRO DE FANTOCHE – 

TECIDO 

Descrição: um teatro de fantoche, 

medindo 

aproximadamente 1,90cm x 

0,85cm, confeccionado em 

tecido 100% algodão reforçado 

(tipo lona/lonita) com 

detalhes coloridos. Cortina em 

tecido 100% algodão 

1 R$ 85,00 R$ 85,00 
CARLU 

BRINQUEDOS 
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estampado. Possui alças para 

serem fixadas em 

gancho/suporte na porta da sala 

de aula. Possui 

estrutura interna em madeira 

reforçada facilitando a 

estruturação do teatro. 

Embalagem: caixa de papelão. 

 

30  

CONJUNTO DE BOLAS DE 

VOLLEY – VINIL 

Descrição: bola de vôlei, não 

oficial, confeccionada em 

PVC – (Atóxico) / Plastificante 

(Atóxico) / Carbonato de 

Cálcio (Atóxico) /Processo de 

fabricação – 

Rotomoldagem / em cores 

diversas com pintura típica 

de bola de vôlei simulando 

gomos com pigmento preto 

atóxico;Diâmetro : 21 cm ( 8”), 

circunferência de 64 cm 

Peso médio: 250 a 260 gramas 

Observação: As bolas deverão 

ser entregues vazias. 

 

1 R$ 62,00 R$ 62,00 COTIPLÁS 

31  

CONJUNTO DE QUEBRA - 

Cabeça PROGRESSIVO – 

Papelão 

Descrição: 3 quebra-cabeças 

produzidos em papelão 

cinza laminado com espessura 

mínima de 1,4 mm + 

papel couche 115gr impresso 4 

cores com verniz atóxico 

+ forro em papel alta alvura 90 gr 

impresso em 1 cor 

com 3 versos diferenciados (um 

para cada imagem). São 

3 imagens diferentes com o tema 

fazenda com quantidades  

progressivas de peças: 4, 6 e 9 

peças. 

Dimensões aproximadas das 

imagens: 20 x 20 cm. 

Embalagem: tipo tampa e fundo 

medindo 

aproximadamente 21 x 21 x 3 cm 

produzida em papelão 

cinza laminado com espessura 

mínima de 1.0 mm + 

papel couche 105 gr impresso em 

4 cores com verniz 

atóxico. 

 

10 R$ 23,00 R$ 230,00 CIA BRINK 
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32  

CAVALO DE Balanço – 

MADEIRA 

Descrição: cavalo de balanço de 

madeira maciça tipo 

pinus dotado de crina e cauda de 

sisal ou pelúcia 

sintética antialérgica fixada na 

madeira. 

Dimensões aproximadas: C80 cm 

x P22cm x A60 cm, 

altura do assento: min. 30 e máx. 

35 cm. 

Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus 

acessórios, acompanhada de 

manual de instruções de 

montagem com ilustrações. 

Embalagem: caixa de papelão 

10 R$ 60,00 R$ 600,00 CIA BRINK 

33  

FOGãO – MDF 

Descrição: O fogão deverá ser 

confeccionado MDF 

espessura de 15mm laminado. 

O tampo com suporte de panelas 

deverão ser 

confeccionados em 

madeira/MDF em relevo e a 

tampa 

do forno deve possuir visor 

inquebrável e transparente, 

com mecanismo para ser 

aberta/fechada com sistema 

reforçado nas 

dobradiças com sistema de 

segurança e 

fecho com trava. 

Os 5 botões reguladores de gás 

devem possuir 

mecanismo para ser girados e 

indicadores na horizontal 

em relevo para sinalizar o gás 

ligado/desligado, similar a 

um botão de fogão real. 

Dimensões aproximadas: A 53 

cm X L 37 cm X P 30 cm 

Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus 

acessórios, acompanhada de 

manual de instruções de 

montagem com ilustrações. 

Embalagem: Caixa de Papelão. 

OBS: Não serão aceitos grampos 

para colagem do 

Material. 

 

5 R$ 258,00 R$ 1.290,00 CIA BRINK 

TOTAL      R$9.221,10 

1.2  
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1.3  A entrega do objeto deste contrato será feita no Município de São Pedro da Cipa-MT de 

forma parcelada pelo período de 12 meses. 
 
 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de 

São Pedro da Cipa não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, 
exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 
quaisquer espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar 
esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, 
garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação 
de interesse junto a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, para que este autorize e 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a 
ordem de classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão 
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de 

Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do Pregão nº003/2019, de 
acordo com a respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos 

ao preços e condições constantes do Edital do Pregão nº003/2019. 
 

3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de 

preços apresentada, no Pregão nº003/2019, pela sociedade empresária detentora da 
presente Ata. 

 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  

 
Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 
 
5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, 

devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da 
fatura; 
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5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem 

bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua 
Proposta de Preços. 

 

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA 

reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos adquiridos estiverem em 
desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V do 
Edital de Pregão. 

 

5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que 
o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa. 

 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO  

 
A entrega dos produtos deverá ser efetuado após expedição de regular nota de empenho 
pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”autorização de compra”, na qual 
deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para entrega dos produtos. 

 
6.1 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da aquisição dos 

produtos, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente 
a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a 
recebeu. 

 
6.2 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 

requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.3 O fornecedor ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços. 
 
6.4   Entregar os produtos solicitados, em um prazo Máximo de 05(cinco) dias úteis a partir 

do recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras do Município de São 
Pedro da Cipa-MT 

 
 
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

 
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de 
Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras 
desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo 
das demais sanções legalmente cabíveis: 
 

a) advertência, por escrito; 

 
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou 

por estarem desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do 
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Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do 
recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa,por um prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da 
falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 
10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa 
prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme 
determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente, justificado e aceito pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PEDRO DA CIPA, a licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra. 

 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados 
do recebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos 
pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, 
cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com 
suas posteriores alterações. 

 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do 

processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 

 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, quando: 

 

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
 

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

 

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 
Administração; 

 

e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços. 
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8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da 
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa. 

 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 

 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 
 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, 
caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 

correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 

 
CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 
A aquisição dos produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em 
todo caso, pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA ou, na hipótese 
prevista na cláusula III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de compra, suas retificações ou cancelamentos, totais ou 

parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa 
ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de 
Registro de Preços. 

 
 
CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Integram esta Ata o Edital de Pregão Para Registro de Preços nº003/2019, seus Anexos e 

as Propostas de Preços das sociedades empresárias: TOKESPECIAL OSSUNA LTDA -

ME, respectivamente, no mencionado certame. 

 
1.2 10.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decretos nº3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro 
de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 7893, de 23 de janeiro de 2013 e 
no que couber, com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006. 
 
10.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias, conforme a Secretaria que o solicitar: 
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DOTAÇÃO UNIDADE 

01.06.02.12.365.0007.2036.3.3.90.30  MATERIAL CONSUMO 

 
 
CLÁUSULA XI - DA PUBLICAÇÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA providenciará a publicação, do 
extrato, desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado, no prazo de até vinte 
dias da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA XII - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta 
Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca 
de Jaciara-MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não 
possa ser resolvido amigavelmente; 

 
São Pedro da Cipa-MT, 27 de Maio   de  2019.        . 

 
 

 

 
ALEXANDRE RUSSI 

PREFEITO 

 
 
 
 

TOKESPECIAL OSSUNA LTDA –ME 
FORNECEDOR: 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________  _________________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
RG:       RG: 
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