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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA
CNPJ: 01.608.768/0001-05
Processo nº 077.7/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 016-3/2018
A Prefeitura Municipal de Nova Colinas (MA), com sede na Rua São Francisco s/nº, Centro, Nova Colinas
(MA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.608.768/0001-05, neste ato representado pelo se prefeito Sr. Sr. Renato de Paula
Ribeiro, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. nº 266.174 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº. 175.580.85349, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, s/n, Centro, Nova Colinas (MA), considerando o julgamento da licitação
na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 016/2018, publicado no Diário Oficial do
Estado do Maranhão, edição de 20/07/2018 e no Jornal Pequeno no dia 19/07/2018, processo administrativo Pregão
Presencial n.º 016/2018, 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 n.º 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 o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de limpeza para as
secretarias municipais, especificados no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 016/2018, que é
parte integrante desta Ata, assim como as propostas vencedoras, 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: JOSÉ CARLOS R. B COMÉRCIO-ME, CNPJ: 07.628.513/0001-90. Av. José Sarney, Centro,
Nova Colinas (MA)

ITEM

2

14

15

DESCRIÇÃO
Água Sanitária: Solução aquosa à base de hipoclorito
sódio ou cálcio, teor de cloroativo 2 % à 2,5% embalado
em frasco plástico opaco, embalagem de 1,0 litro,
conforme a NBR 13390 e portaria da ANVISA 89, com
validade mínima de 12 meses a partir da entrega.
Cloro: para limpeza; líquido; Cl 2 concentração 99,5 a
99,9%; Solubilidade em água 7,37 gl á 20 Graus
Celsius; acondicionado em galão; Registro e laudo
analítico do fabricante; produto
sujeito à verificação no ato da entrega; aos
procedimentos administrativos determinados
pela
Anvisa.- Galão de 5 litros.
Copo descartável de polipropileno: Copo
descartável; polipropileno; com capacidade mínima para
180ml; acondicionado em mangas c/100 copos, peso
mínimo 198gramas; as mangas não devem estar violadas
e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá
constar impresso na manga a capacidade total do
copo,quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os

UNID

QUANT. VL UNIT.

VL. TOTAL

UNID

3800

2,30

8.740,00

UNID

2900

24,50

71.050,00

UNID

3600

2,95

10.620,00
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copos devem conter gravado de forma indelével: em
relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de
identificação do material para reciclagem conforme nbr
13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar
em conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT.

16

Copo descartável de polipropileno: Copo
descartável; polipropileno; com capacidade mínima para
50ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos peso
mínimo 75gramas; as mangas não devem estar violadas
e protegida em caixa de papelão resistente; devera
constar impresso na manga a capacidade total do copo;
e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter
gravado de forma indelével: em relevo a marca ou
identificação do fabricante; símbolo de identificação do
material para reciclagem conforme nbr 13230; e
capacidade do copo; os copos deverão estar em
conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT.

UNID

2000

1,90

3.800,00

17

Copo descartável: polipropileno; com capacidade
mínima para 300ml; acondicionado em mangas c/ 100
copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não
devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão
resistente; devera constar impresso na manga a
capacidade total do copo,quantidade; e o peso mínimo
de cada copo; os copos devem conter gravado de forma
indelével: em relevo marca ou identificação do
fabricante; símbolo de identificação do material para
reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo;
os copos deverão estar em conformidade com
nbr14865,nbr13230 da ABNT.

UNID

2000

3,90

7.800,00

20

Detergente líquido: Neutro, para Cozinha, com bico
econômico, biodegradável, concentrado. Produto de bom
rendimento. Composição: Alquil Benzeno Sulfonato
de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Espessantes,
Alcalinizantes, Preservante, Sequestrante, Fragrância,
Corante e Água. Deve estar embalado em plástico
adequado, resistente e contento o rótulo do produto,
prazo de validade e registro do DISAD. Unidade de
500 ml.

UNID

3800

1,65

6.270,00

26

Guardanapo: Guardanapo de papel na cor branco,
simples – gofrado, folha pequena, medindo (20x22 cm)
com 50 unidades cada pacote.

PCT

1600

2,15

3.440,00

PCT

3800

2,85

10.830,00

44

Papel higiênico: Papel higiênico - folha simples; classe
01, fragrância neutra; na cor branca; alvura iso maior
que 80%; índice de maciez menor que 6 nm/g;
resistência a tração ponderada igual ou maior que 90
n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2;
quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de
absorção de água menor que 6 s; conforme norma
ABNT nbr 15464-1 e 15134; características
complementares: matéria prima 100% fibra vegetal;
comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%;
com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro
no Maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com
tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4 cm;
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formato gofrado; picotado; rotulagem contendo:
c/identificação da classe, marca, quantidade de rolos;
aroma,metragem do papel; nome do fabricante e
fantasia, cnpj; e-mail, telefone do sac; embalagem com
boa visibilidade do produto.Pacote com 4 und. Cada

52

Sabão em pó: Biodegradável, concentrado, micro
perolado. Composição: tensoativo
aniônico,
sequestrante, coadjuvante alcalinizante, branqueador
óptico, pigmento, perfume, e tensoativo biodegradável.
Apresentado em embalagem de papelão com 1,0
quilograma, devendo apresentar prazo de validade e
registro junto ao DISAD, com Registro na Anvisa

UNID

2900

5,50

15.950,00

59

Soda Cáustica - com 98 a 99%, escama,
embalagem de 1000g contendo a identificação do
produto e prazo de validade.

UNID

650

14,75

9.587,50

TOTAL DOS ITENS R$

148.087,50

FORNECEDOR: J. O. R. DE SOUSA COMÉRCIO-ME, CNPJ: 07.696.752/0001-88. Av. José Sarney, Centro,
Nova Colinas (MA)

ITEM

3

DESCRIÇÃO
Álcool
etílico
para limpeza: Com teor alcoólico
entre 95,1 à 96 GL, vol/vol ou 92,6 à 93,8INPM P/P à 15
graus centígrados, com selo IMETRO, com validade
de 3 anos, embalados de 1,0 litro.
Álcool etílico em gel: a 70% para antissepsia das mãos;
contendo emolientes que contenha em sua composição
um agente antimicrobiano;acondicionado em embalagem
plástica; com capacidade de 800ml;com válvula
individual de controle ajustável da porção do dosador,
sem refluxo; composição e procedência com registro na
ANVISA.

UNID

QUANT.
VL UNIT.
TOTAL

VL. TOTAL

UNID

1100

6,85

7.535,00

UNID

1300

5,75

7.475,00

5

Amaciante de roupa: Princípio ativo cloreto de
diestearil dietil amônio; composição básica quaternário
de amônia; corante e outras substâncias químicas
permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo;
teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo;
composição aromática floral; acondicionamento em
frasco plástico com 2.000 ml, validade 03( três)anos,
com registro na ANVISA. Caixa com 6 unidades.
Marca de referência: Fofo, Confort ou de
melhor qualidade.

UNID

880

7,45

6.556,00

7

Bacia redonda: em plástico reforçado, atóxico, isenta de
rebarbas com polimento interno e externo, cores claras,
com 50 cm de diâmetro, e 13 cm de altura
aproximadamente.

UNID

220

13,00

2.860,00

8

Bacia redonda: em plástico reforçado, atóxico, isenta de
rebarbas com polimento interno e externo, cores claras,
com 40 cm de diâmetro, e 13 cm de altura
aproximadamente.

UNID

210

14,50

3.045,00

4
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9

Balde plástico: para limpeza, reforçado, alça com
resistência, corpo em polipropileno, cônico, com borda
reforçada, alça ergonômica e resistente. Capacidade de
volume 10 litros. Apresentar identificação do fabricante
e registro de normas técnicas.

UNID

290

7,25

2.102,50

10

Balde Plástico Preto - Com capacidade para 20 litros,
com alça em arame zincado e borda reforçada.

UNID

300

9,45

2.835,00

13

Cesto PVC para lixo TELADO: Especificação: -Sem
tampa, formato cilíndrico.

UNID

340

4,15

1.411,00

18

Desinfetante bactericida: Embalado em plástico
resistente, com 2 litros, cuja composição seja: tensoativo
não iônico, quaternário de amônia; Essência lavanda;
validade mínima de 12 meses.

UNID

4000

5,40

21.600,00

21

Escova sanitária: escova para limpeza sanitária tipo
lavatina (vassourinha), cor branca, base de polipropileno,
base com diâmetro de 07 cm, com cerdas de nylon
sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28
cm, mínimo de 15 cerdas por tufos, cm suporte e rosca
na cúpula. Apresentar identificação do fabricante e
registro de normas técnicas.

UNID

160

9,95

1.592,00

22

Escova oval multiuso: com base de madeira ou plástico,
para lavar tecidos em geral, com cerdas em material
sintético. Apresentar identificação do fabricante e
registro de normas técnicas.

UNID

370

1,50

555,00

23

Esponja para limpeza dupla face: Fibra sintética e
espuma de poliuretano, dimensões de aproximadamente
100x73x25 milímetros. Embalados em saco plástico
transparente contendo 3 unidades cada pacote.

PCT

2000

0,45

900,00

28

Lã de aço: Embalado em pacote plástico com 1
unidade. Peso aproximadamente, 48 gramas.

UNID

1400

1,25

1.750,00

UNID

350

9,90

3.465,00

39

Odorizador de ambiente: aerossol, jasmim, álcool
etílico 39,2%, perfume, nitrito de
sódio, água,
propelente (propano/butano) e sem CFC, de frasco de
alumínio, registro e laudo analítico do fabricante,
produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos
procedimentos administrativos determinados pela
ANVISA.

UNID

400

7,90

3.160,00

41

Pano de Prato , para cozinha, resistente, com no
mínimo 100% algodão, na cor branca, medindo
aproximadamente 40x66cm podendo variar para
tamanhos maiores, com bainha.

UNID

600

6,45

3.870,00

38

Multi inseticida aerosol: frasco 300 ml, composição
básica: ingredientes ativos, solvente, antioxidante,
emulsificante, veículo e propelentes, princípio ativo:
imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%,
esbiotrina
0,100%. Apresentar notificação na ANVISA/MS e
identificação do fabricante. Validade mínima de 12
meses a partir da entrega.
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42

Pano Multiuso: Produto utilizado para limpeza de
superfícies em geral, pano Multi - uso, tamanho 50x33
cm, cor azul ou rosa; Pacotes com 5 unidades cada. A
embalagem deverá estar intacta.

PCT

400

4,00

1.600,00

43

Pano para Chão , alvejado, 100% algodão, cor branco,
arremate nas bordas e trama não desfiável, tamanho
aproximado 45cm x 85 cm, embalagem em saco plástico
com uma unidade cada.

UNID

800

4,95

3.960,00

45

Papel toalha: Toalha de papel-simples- interfolhada
institucional; classe 01; quantidade de dobras 03 dobras;
na cor branca; alvura isso maior que 87%; quantidade de
pintas
menor
que 3mm2/m²; tempo de absorção
de água menor que 5 segundos; capacidade de absorção
de água maior que 5 g/g;quantidade de furos menor
que 6,5mm²/m²; resistência a tração a úmido maior que
80 n/m; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 //
15134; característica complementares: matéria prima
100% fibra vegetal virgem; dimensão da folha 23 x 27
cm, com oscilação de 0,5_a 1,0cm; quantidade de folhas
1250 folhas; acabamento gofrado/crepado; rotulagem
contendo: com identificação da classe,
marca, quantidade de folhas, dimensão
da folha
complemento.

PCT

550

4,00

2.200,00

53

Sabão comum em pedra: Produto destinado a lavagem
de tecidos, louças, panelas e talheres. Composição:
Sabão de Ácidos Graxos de Côco/ Babaçu, Sabão de
Ácidos Graxos de Sebo, Sabão de Ácidos Graxos de
Soja, Coadjuvante, Glicerina, Agente Anti Repositante e
Água. Deve apresentar boa qualidade e rendimento. O
produto deve apresentar embalagem apropriada, intacta
contendo 5 pedras de sabão com 200 gramas cada
uma. Peso por unidade: 1 quilo.

UNID

2600

5,25

13.650,00

54

Sabonete em barra: Suave (ph entre 5,0 e 8,50)
comum, para higiene pessoal, 90 gramas. Pacote com 12
unidades. Marca de boa qualidade.

PCT

700

16,50

11.550,00

61

Vassoura tipo noviça: Vassoura noviça com base de
plástico, de rosca, composição : base de polietileno e
cerdas sintéticas plumadas.

UNID

280

9,50

2.660,00

TOTAL DOS ITENS R$

106.331,50

FORNECEDOR: M. C. A. COMÉRCIO DE M. C. LTDA – EPP, CNPJ: 08.102.906/0001-29. Av. José Sarney,nº
15, Centro, Nova Colinas (MA)

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

1

Acendedor: acendedor; tipo fósforo de madeira;
composto de vegetal e minério; apresentado na forma de
palito; com ponta de pólvora; de tamanho longo; com
certificação compulsória INMETRO.

UNID

QUANT.
VL UNIT.
TOTAL

320

VL. TOTAL

0,25
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6

Avental - confeccionado exclusivamente para uso em
cozinha, com exclusivo tratamento impermeável;
proporcionam elevado conforto e eficiente proteção
contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes
ou vapores. Permite o contato com alimentos, sem risco
de contaminação. Totalmente higienizável e de longa
vida útil.

UNID

320

9,25

2.960,00

11

Bota de segurança em PVC -; tamanho de acordo com
a necessidade; cor Preta ou Branca; modelo unissex; sem
fechamento; cano Curto; solado em PVC; Palmilha de
montagem em borracha; palmilha higiênica
Antibactericida; biqueira em borracha; atendendo
exigência de segurança conforme ABNT NBR ISO
20344, isto é ABNT NBR ISO 20345, ABNT NBR ISO
20346 e ABNT NBR ISO 20347/2008.

PAR

260

26,00

6.760,00

12

Cesto grande para lixo para lixo 60L: de corredor de
plástico resistente de boa qualidade

UNID

210

38,00

7.980,00

19

Detergente
Limpa Cerâmica e Azulejo:
detergente
elaborado para remover sujeiras,
manchas e incrustrações em
superfícies
cerâmicas
(pisos e azulejos).
Produto
biodegradável. Características
físico químicas:
aspecto: liquido, cor azul, odor: perfumado, acidez 3,6
a 4,0 (NaOH O,2N). Composição: Ácido sufônico,
fragrância, corante e água. Deve estar embalado em
plástico apropriado, intacto, em perfeitas condições de
uso. Embalagem com 5 litros. Marca de referência:
“Azulim” ou de melhor qualidade.

UNID

2900

4,95

14.355,00

24

Garrafa térmica com capacidade 5 litros

UNID

56

35,90

2.010,40

25

Garrafa térmica para café com capacidade 900 ml

UNID

56

33,50

1.876,00

27

Isqueiros – grande Acende 3.000 vezes, Selo
holográfico do INMETRO que garante originalidade,
qualidade e segurança. Colorido

UNID

180

3,25

585,00

29

Limpa vidros: produto utilizado para remover as
sujeiras mais difíceis de forma rápida. Composto por
butilenoglicol, solvente, fragrância, corante azul, CI:
42090. Denatonio benzoato Sol 1%, Laurileter Sulfato
de Sódio e água desmineralizada. Embalagens
adequadas de 500 ml cada, em perfeitas
condições. Validade mínima de 2anos a partir da data
de entrega. Marca de referência TRIEX, ou de melhor
qualidade, com registro na ANVISA

UNID

480

5,25

2.520,00

30

Limpa alumínio: Composto de Tensoativo Aniônico
biodegradável, coadjuvante, corante e água.Componente
ativo: ácido sulfônico. 500 ml cada unidade. Com
registro na ANVISA.

UNID

1000

1,85

1.850,00

UNID

1400

3,90

5.460,00

31

Limpador multiuso tradicional:
Produto indicado
para limpeza em geral de todas as superfícies laváveis.
Embalagem squeeze na versão original azul. Com
validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega.

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: novacolinas.ma.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
do Município de Nova Colinas - MA
segunda-feira, 22 de outubro de 2018
Ticket: 00

Edição nº 85.

500 ml cada unidade com registro na ANVISA.

32

Lixeira simples: para banheiro, plástica sem tampa.
Capacidade 9 litros

UNID

360

6,30

2.268,00

33

Lustra móveis: utilizado para limpeza de móveis em
geral.Composto de parafina,, emulsificantes, solvente,
umectante, preservante, fragância e água. Deverá vir em
embalagens adequadas de 200ml cada, invioláveis, com
registro na ANVISA

UNID

380

6,00

2.280,00

34

Luva para limpeza: borracha de látex natural,
resistente, flexível, tamanho grande, com revestimento
interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante, de acordo com a NORMA NBR13393, na cor amarela.

PAR

300

4,15

1.245,00

35

Luva para limpeza: borracha de látex natural,
resistente, flexível, tamanho médio, com revestimento
interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante, de acordo com a NORMA NBR-13393,
na cor amarelo.

PAR

300

4,15

1.245,00

36

Luva para limpeza: borracha de látex natural,
resistente, flexível, tamanho pequeno, com revestimento
interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante, de acordo com a NORMA NBR-13393,
na cor amarelo.

PAR

300

4,20

1.260,00

37

Luva de segurança: tricotada em fios de algodão e
poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos
antiderrapantes de PVC, punho em elástico.

PAR

260

4,15

1.079,00

40

Pá para lixo: pá para lixo com base plástica; formato
em L, dimensões aproximadas medindo largura 24cmx
comprimento 22cm x altura 8.5cm, cabo longo de
madeira medindo 1,20 cm de comprimento, e
22mm de diâmetro, deverá constar no produto etiqueta
com dados de identificação do fabricante e marca.

UNID

300

4,90

1.470,00

46

Pilha tipo alcalina(AAA): na voltagem de 1.5 V,
impedância interna nominal 250 M-OHM em 1KHZ;
no tamanho palito(aaa), NORMAS: NEDA/ANSI
24ª, LEC LR03; embalado em cartela com 2 unidades;
conforme resolução do CONAMA
401
04/11/2008;norma ABNT e 11175/90.

CARTELA

210

4,80

1.008,00

Pilha tipo alcalina (AA): na voltagem 1.5V, fórmula
avançada e composição de dióxido de manganês, zinco,
grafite e oxido de zinco, no tamanho pequena (aa),
CARTELA
embalados em cartela com 2 unidades, conforme a
resolução N.257 de 30/06/99 do CONAMA, NORMA
ABNT 11175/90.

210

4,80

1.008,00

48

Registro para fogão a gás GLP: com Mangueira
de125cm.

UNID

50

22,00

1.100,00

49

Rodo pequeno: 30cm de comprimento com base de
plástico resistente. Produto de boa qualidade.

UNID

280

7,50

2.100,00

47
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50

Rodo médio: 40cm de comprimento com base de
plástico resistente. Produto de boa qualidade.

UNID

280

12,50

3.500,00

51

Rodo Grande: 60cm de comprimento com base de
plástico resistente. Produto de boa qualidade.

UNID

280

15,00

4.200,00

55

Saco
para
Lixo domestico: Material reciclável,
produtos não perecível. Composição 98% polietileno e
2% pigmento. Capacidade 100 litros. Cor preta.
Material resistente ao peso. Unidade de fornecimento:
Pacote com 10 unidades.

PCT

2200

2,90

6.380,00

56

Saco
para
Lixo domestico: Material reciclável,
produtos não perecível. Composição 98% polietileno e
2% pigmento. Capacidade 50 litros. Cor preta.
Material resistente ao peso. Unidade de fornecimento:
Pacote com 10 unidades.

PCT

2200

2,90

6.380,00

57

Saco para Lixo domestico: Material reciclável,
produtos não perecível. Composição 98% polietileno e
2% pigmento. Capacidade 15 litros. Cor preta.
Unidade de fornecimento: Pacote com 10 unidades.

PCT

2200

2,90

6.380,00

58

Saco para Lixo domestico: Material reciclável,
produtos não perecível. Composição 98% polietileno
e 2% pigmento. Capacidade 30 litros. Cor preta.
Unidade de fornecimento: Pacote com 10 unidades.

PCT

2200

2,90

6.380,00

60

Touca descartável - com elástico para uso em cozinha,
material não plástico com 100 unidades.

PCT

700

15,50

10.850,00

62

Vassoura Caipira: Cepa de palha, cerdas de palha, 05
(cinco) fios, amarração de arame, cabo de madeira,
medindo 120cm, gancho de alumínio, sem rosca, com
rebite de alumínio maciço, com embalagem apropriada.

UNID

280

8,25

2.310,00

63

Vassoura Piaçava: Com piaçava natural, com base de
polipropileno, cerdas com comprimento mínimo de 11
cm e espessura média de 0,8 mm, dispostas em
no mínimo 4 carreiras de tufos justapostos homogêneos
de modo a preencher toda a base. A fixação das cerdas
à base deverá ser de plástico firme e resistente, com
cabo de madeira plastificado, com emborrachado na
ponta para rosquear com facilidade a base da vassoura e
com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com
perfeito acabamento, uso doméstico.

UNID

280

8,95

2.506,00

64

Vassourão Piaçava 40 cm: Para calçada com Cabo de
Madeira 120cm

UNID

160

22,50

3.600,00

TOTAL DOS ITENS R$

114.985,40

3.

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
COLINAS/MA.

4.

VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do dia 10/08/2018, não podendo ser prorrogada.

5.

REVISÃO E CANCELAMENTO
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5.1. 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.
5.2. 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).
5.3. 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.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1.
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
5.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. 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.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
5.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
5.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. 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:
5.9.1.
por razão de interesse público; ou
5.9.2.
a pedido do fornecedor.

6.

CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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 AO EDITAL.
6.2. 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.
6.3. 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, será anexada 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 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Nova Colinas (MA), em 10 de agosto de 2018
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Renato de Paula Ribeiro
Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS R. B COMÉRCIO-ME
José Carlos Ribeiro Brito
Titular
J. O. R. DE SOUSA COMÉRCIO-ME
José Orleans Rego de Sousa
Titular
M. C. A. COMÉRCIO DE M. C. LTDA – EPP
Elcione Dantas Rego
Sócio-Administrador
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