PREGÃO Nº. 008/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos quatro (04) dias de julho do ano de dois mil e dezessete (2017) a CAMARA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.427.998/0001-80, com sede com sede na Praça Senador
Dinarte Mariz, s/n, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, doravante denominado simplesmente
ORGÃO GERENCIADOR, e neste ato representado por Sua Excelência o Senhor Presidente Vereador
Raimundo Mendes Alves, brasileiro, casado, capaz, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.466.084 -20 e RG
nº 316137 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Bel. Tomaz Landim, 1034, Jardim Lola – São
Gonçalo do Amarante/RN, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da
licitação na modalidade de Pregão, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 88/2017, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no
art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro
de preços referentes a FUTURA Aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades desta
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, durante todo o exercício de 2017, para o
atendimento das necessidades da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, nos termos
previstos no art. 15 da Lei nº. 8.666/93, estando ainda subordinado aos ditames da Lei nº 10.520/2002,
cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do
procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Direção Geral, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos produtos registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente
ARP.
Art. 3º. O PRESTADOR DE SERVIÇOS obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da
convocação;
b) Realizar os serviços de acordo com preço e condições registradas na presente ARP;
c) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo órgão
gerenciador referente às condições firmadas na presente ARP;
d) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
e) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
g) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
h) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 4°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o
fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período
de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais
serão analisados por essa Casa Legislativa.
Art. 5°. O preço, a quantidade, o prestador de serviços e as especificações do serviço registrado nesta
Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
EMPRESA: PAPELARIA E GRÁFICA FRANCO ARAÚJO LTDA - ME
CNPJ: 04.261.695/0001-16 Telefone: (84) 3278- e-mail:
2026
Endereço: Rua Cel. Estevam Moura, 234-A, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN
Representante legal: Andréia Karla Franco de Araújo
Valor
Valor Total
DESCRIMINAÇÃO
UND. QUANT.
ITEM
Unitário
Água sanitária, com no mínimo 2% de
13,00
3.900,00
1
teor de cloro ativo,embalagem plástica Caixa
300
com 12x1000 ml, marca DRAGÃO
3,20
160,00
Antimofo - solução aquosa com efeito
2
Caixa
50
microbicida, 80 g, marca ORIENTAL
Álcool, 96º GL, sem cheiro, uso
75,00
7.500,00
3
doméstico, embalagem plástica com Caixa
100
12x1000 ml, marca ZULU
5,00
250,00
Avental,
plástico,
marca
4
Unid.
50
FLAMENBERG
Bacia, em material plástico resistente,
11,00
1.100,00
5
com capacidade mínima para 30 litros, Unid.
100
marca POLI UTIL
Bacia, em material plástico resistente,
16,00
480,00
6
com capacidade mínima para 50 litros, Unid.
30
marca POLI UTIL
Bactericida, aerosol tipo Detefon em
84,00
840,00
7
embalagem com 12x440 ml, original Caixa
10
do fabricante, marca RAIDER
Balde, em material plástico resistente,
6,80
680,00
com alça de metal, com capacidade
8
Unid.
100
mínima
para10
litros,
marca
MERCOPLANS

9

10

11

12
13
17

18

19

20

21

22

25

28

29
31

Balde, em material plástico resistente,
com alça de metal, com capacidade
mínima
para20
litros,
marca
MERCOPLANS
Cera,
líquida,
incolor,
auto
brilho,embalagem com 12x750 ml,
marca BRILUX
Cesto para lixo de banheiro com tampa
e pedal com capacidade 10 litros,
marca POLI UTIL
Cesto para lixo de banheiro com tampa
e pedal com capacidade 20 litros,
marca POLI UTL
Cesto telado para lixo de escritório - 15
litros, marca POLI UTIL
Desodorizador de ambientes (Bom Ar)
fragrâncias diversas , com no mínimo
440 ml, marca BOM AR AIR WICK
Detergente líquido, neutro, aromas
variados, embalagem com12x 500 ml,
biodegradável, marca MARILUX

Unid.

50

Caixa

10

Unid.

50

Unid.

50

Unid.

50

Frasco

300

Caixa

Esfregão, com cabo de metal, cerdas de
Unid.
lã, com espremedor, marca CONDOR
Espanador de penas com cabo grande,
com selo contendo a composição,
marca CONDOR
Esponja de fibra sintética, dupla
face,para uso geral de limpeza,
medindo aproximadamente de 7 x 11 x
2.caixa 60 unidade, marca BETANI
Esponja de lã de aço, embalagem
plástica com 8 unidades, acondicionada
com 10 pacotes, marca BETANI
Fósforo, área de riscagem com vida útil
compatível com o número de palitos da
embalagem,
com
40
palitos,
embalagem com 10 caixas, marca
QLUZ
Lustra móveis, embalagem com
12X200 ml, original do fabricante,
marca BRAVO
Pano, branco, para café, composição e
informações do fabricante estampada
na peça, marca ALKLIN
Papel higiênico, branco, macio, folhas
duplas, perfumado, picotado e gofrado

Unid.

Caixa.

Pacote

9,00

450,00

31,00

310,00

16,00

800,00

25,80

1.290,00

6,80

340,00

8,90

2.670,00

15,00

1.500,00

28,00

280,00

26,00

1.300,00

26,00

1.300,00

12,00

1.200,00

3,00

300,00

34,00

3.400,00

3,20

160,00

56,00

11.200,00

100

10

50

50

100

Pacote

100

Caixa

100

Unid.

50

Fardo

200

32

33
40

41

42

43

47

48

49

51

52

ou texturizado, 100% fibra celulósicas,
fardo c/64 rolos de 40 metros cada,
marca ALPINO
Papel
Toalha,
medindo
aproximadamente 23 X 27cm, folha
simples, brancas, intercaladas tipo
interfolhas, macias e absorvente, 100%
fibra celulósicas, embalagem com 1250
folhas, marca BRILHA
Pastilha sanitária com 40g - caixa com
60 unidades, LAVA BEM
Querosene, embalagem com 12x500
ml, original do fabricante, LIDER
Sabão em barra de coco, neutro,
embalagem com 5 unidades de 200g
cada, original do fabricante, com
Registro do Ministério da Saúde, marca
GUARANI
Sabão, em pó, embalagem de 500g,
caixa com 24 unidades, original do
fabricante, com registro do Ministério
da Saúde, marca MARILUX
Sabonete
líquido
para
mãos,
embalagem com 1000 ml, original do
fabricante, com registro do Ministério
da Saúde, marca GRANADO
Vassoura, para limpeza de bacia
sanitária, estrutura de plástico, com
cerdas
de
nylon
medindo
aproximadamente
20cm
de
comprimento e cabo de madeira
medindo aproximadamente 20 cm,
marca CONDOR
Desinfetante, liquido, lavanda, caixa
com 12 unidades, embalagem com
500ml, marca LAVA BEM
Flanela para limpeza, na cor laranja,
medindo aproximadamente 40x60 cm,
com costuras nas laterais, 100%
algodão, marca MC FLANELAS
Pano de prato, 100%algodão, alta
absorção
umidade,
medindo
aproximadamente 68x40 cm, marca
TECELAGEM
Pano para chão, tipo saco, medindo
aproximadamente 46x70 cm, marca
CONDOR

Pacote

1000

Caixa

100

Caixa

20

Pacote

Caixa

Litro

Unid.

caixa

Unid.

Unid.

Unid.

8,00

8.000,00

62,00

6.200,00

39,00

780,00

6,50

325,00

39,00

1.950,00

4,50

900,00

5,20

260,00

12,00

2.400,00

1,60

400,00

1,90

475,00

2,90

1.450,00

50

50

200

50

200

250

250

500

53

54

56

57

Rodo, corpo de metal, com 1 lâmina
em borracha reforçada, macia, fixada
na parte inferior da base, medindo
aproximadamente 50 cm, cabo em
madeira medindo aproximadamente
1,50 m, marca CONDOR
Sabão, em barra, embalagem com 5
unidades de 200g cada, original do
fabricante, com registro do Ministério
da Saúde, marca LAVA BEM
Vassoura
de
pêlo,
medindo
aproximadamente 30 cm, cabo em
madeira, marca CONDOR
Vassoura, de piaçava, nº 10, forma
leque, corpo de madeira revestido de
lata, cabo em madeira, marca
BRILHUS

Unid.

700,00

4,90

490,00

7,30

1.095,00

5,00

750,00

100

Pacote

100

Unid.

150

Unid.

7,00

150

Art. 6º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º
(trigésimo) dia do mês subsequente ao trabalhado, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros,
desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual,
municipal e trabalhistas (CNDT);
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte
do PRESTADOR DE SERVIÇOS, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira.
Art. 7°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras
contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada
contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.
Art. 8º. O preço, o quantitativo, o prestador de serviços e as especificações resumidas do objeto, como
também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Oficial do
Município de São Gonçalo do Amarante – RN.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante
sua vigência, no sitio oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (www.cmsga.rn.gov.br),
inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.
Art. 9º. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do
fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 10º. A prestação dos serviços previstos na presente Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:
a) As despesas com pessoal, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas
envolvidas serão por conta da contratada.

Art. 11º. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de
outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos
ensejarem:
a)Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;
c) Multa de 0,3 % (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento)
sobre o valor total do Contrato;
d) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e decorrer do contrato, bem como a
recusa de assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no presente Edital:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d”, e “e”.
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesse Edital: aplicação das sanções previstas nas
alíneas “b”, “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará a aplicação das
sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo,
a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à
empresa o contraditório e ampla defesa.
Art. 12º. O Prestador de serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Câmara Municipal, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho ou ordem de serviço no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a
perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que
couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá
ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do
Presidente da Câmara Municipal.

Art. 13º. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93
e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 14º. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de São
Gonçalo do Amarante/ RN
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

São Gonçalo do Amarante/ RN, 04 de julho de 2017

Raimundo Mendes Alves
Presidente

Pela empresa ;

____________________________________________
Papelaria e Gráfica Franco Araújo Ltda – ME
CNPJ 04.261.695/0001-16
ANDRÉIA KARLA FRANCO DE ARAÚJO
Cédula de Identidade n° 1.454.922-SSP/RN
CPF 971.082.604-25
Sócio-Gerente

