EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2018
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2018
UASG – 926271
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, situado na
Avenida Glaycon de Paiva, nº 1474 –Mecejana, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº
14.834.504/0001-11, representada pelo Diretor Geral do MPC/RR, Bruno Cesar Cavalcanti
Guedes, CPF: 026.063.424-70, com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei Federal nº. 8.078, de 1990
– no Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, no
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no
Decreto Estadual n° 4.794-E/ de 03 de junho de 2002, no Decreto Estadual n° 8.334-E de 02
de outubro de 2007, no Decreto Estadual n° 16.223-E, de 07 de outubro de 2013 e
subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico nº 003/2018 – SRP Processo nº 013/2018, RESOLVE
registrar os valores ofertados pelo Fornecedor Beneficiário, a
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob

empresa BRADIV

o nº 32.918.377/0001-10, com

s e d e na Sia Sul Trecho 02, N° 1090, Bairro ST. INDÚSTRIA cidade d e B r a s í l i a D F , neste ato representada por S r . J o s é A l v e s d a S i l v a , inscrito (a) no CPF nº
059.308.981-20, conforme o que segue:
1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de material permanente,
especificados no item 3 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2018,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DO VALOR REGISTRADO
ITE

DESCRIÇÃO

LOTE/GRUPO I
UNID
QUANT

MARCA/

VR.

VR.TOTA

M

1

2

3

4

5

6

7

Mesa L 1,20 x 1,20 x 0,77mm c/ meio madeira
25mm. Tampo fabricado em aglomerado
melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os
lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda
seca). Estrutura tubular base inferior produzida em
tubo 20 x 40 coluna vertical tubo 40 x 60, base
superior tubo 20 x 40 acabamento com ponteiro
plástico, niveladores de altura e pintura em
esmalte PU. Fabricado de acordo com as normas
vigentes.
Mesa L 1,37 x 1,37 x 0,77mm c/ meio madeira
25mm. Tampo fabricado em aglomerado
melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os
lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda
seca). Estrutura tubular base inferior produzida em
tubo 20 x 40 coluna vertical tubo 40 x 60, base
superior tubo 20 x 40 acabamento com ponteiro
plástico, niveladores de altura e pintura em
esmalte PU. Fabricado de acordo com as normas
vigentes.
Mesa em L com 03 modulos integrados sendo
estes módulos; Mesa 1,00 x 0,61 x 0,77mm, e
Mesa 1,37 x 0,61 x 0,77mm ambas c/ meio de aço
s/ gaveta Tampo fabricado em aglomerado
melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os
lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda
seca). Estrutura tubular base inferior produzida em
tubo 20 x 40 coluna vertical tubo 40 x 60, base
superior tubo 20 x 40 na chapa acabamento com
ponteiro plástico, niveladores de altura e pintura
em esmalte PU. E Conexão arredonda 0,61 x 0,61
tampo fabricado em aglomerado melamínico BP
de 25mm, revestido em ambos os lados,
acabamento em fita de ângulo reto (borda seca),
com fechamento produzido em aço medindo
pintado por tinta PU.
Mesa retangular 1,37 x 0,61 x 0,77mm c/ meio de
aço s/ gaveta. Tampo fabricado em aglomerado
melamínico BP de 25mm, revestido em ambos os
lados, acabamento em fita de ângulo reto (borda
seca). Estrutura tubular base inferior produzida em
tubo 20 x 40, coluna vertical tubo 40 x 60, base
superior tubo 20 x 40 acabamento com ponteiro
plástico, niveladores de altura e pintura em
esmalte PU. Fabricado de acordo com as normas
vigentes.
Mesa de reunião 1.80x0.80x0.78 Mesa de reunião
25mm medidas: 1,80 X 0,80 X 0,77 Tampo:
confeccionado em aglomerado de madeira de alta
densidade termo-estabilizado, com espessura
mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces
com laminado melamínico texturizado de baixa
pressão. Bordas com acabamento em fita de
poliestireno de espessura de 1,0 mm. Painel
frontal confeccionado em aglomerado de madeira
de alta densidade termo-estabilizado, com
espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão. Todo
contorno dos painéis com proteção em fita de
poliestireno de espessura 1 mm. Pés laterais
produzidos em aço carbono, sendo a base inferior
em tubo 50 x 30 com ponteiras de na espessura
dee 2,0mm., coluna central por tubo 40 x 30 e
base superior em tubo. Sapatas niveladoras em
nylon injetado de 60 mm de diâmetro e parafusos
de rosca 1/4, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes
Mesa de reunião redonda diâmetro 1,00mm
Tampo e pés confeccionados em aglomerado de
madeira de alta densidade termoestabilizado, com
espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces
com laminado melamínico texturizado de baixa
pressão e bordas com acabamento em fita de
poliestireno de espessura de 1,00 mm.Pés com
niveladores de altura. Produto fabricado dentro
das especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes
Conjunto de Mesa em L (lado direito) 2,35m x
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1,80m x 0,77m 40mm TAMPO de 1,80 m de
comprimento por 0,80 m de largura, fabricado em
aglomerado
melaminico
texturizado
(BP)
formando a espessura de 40 mm, sendo fixado por
meio de duas hastes transversais e quatro suportes
metálicos. ARMÁRIO BALCÃO com opção de
lado direito ou esquerdo, fabricado em
aglomerado melaminico texturizado (BP) de 25
mm no tampo e na base , as demais partes são 15
mm. Este Armário balcão mede 1,80 m de
comprimento por 0,44m de profundidade e 0,70m
de altura, composto por uma prateleira com porta
deslizante, uma gaveta para pastas suspensas e
uma gaveta porta objetos, ambas com corrediças
metálicas telescópicas de dois estágios e
puxadores de 256mm com hastes em acabamento
anodizado preto com ponteiras cromadas, , um
espaço porta agendas e um espaço armário com
uma porta. GAVETEIRO de 4 gavetas com
corrediças telescópicas de dois estágios e porta
objetos lateral sendo fabricado em aglomerado
melaminico testurizado (BP) de 25 mm no tampo
e base, nas demais partes em 15 mm. Este
gaveteiro tem 0,47 m de comprimento, 0,80 de
profundidade e 0,70 de altura com puxadores de
256mm com hastes em acabamento anodizado
preto com ponteiras cromadas. Produto fabricado
dentro das especificações de ergonomia exigidas
pelas normas vigentes
Conjunto de Mesa em L (lado esquerdo) 2,35m x
1,80m x 0,77m 40mm TAMPO de 1,80 m de
comprimento por 0,80 m de largura, fabricado em
aglomerado
melaminico
texturizado
(BP)
formando a espessura de 40 mm, sendo fixado por
meio de duas hastes transversais e quatro suportes
metálicos. ARMÁRIO BALCÃO com opção de
lado direito ou esquerdo, fabricado em
aglomerado melaminico texturizado (BP) de 25
mm no tampo e na base , as demais partes são 15
mm. Este Armário balcão mede 1,80 m de
comprimento por 0,44m de profundidade e 0,70m
de altura, composto por uma prateleira com porta
deslizante, uma gaveta para pastas suspensas e
uma gaveta porta objetos, ambas com corrediças
metálicas telescópicas de dois estágios e
puxadores de 256mm com hastes em acabamento
anodizado preto com ponteiras cromadas, , um
espaço porta agendas e um espaço armário com
uma porta. GAVETEIRO de 4 gavetas com
corrediças telescópicas de dois estágios e porta
objetos lateral sendo fabricado em aglomerado
melaminico testurizado (BP) de 25 mm no tampo
e base, nas demais partes em 15 mm. Este
gaveteiro tem 0,47 m de comprimento, 0,80 de
profundidade e 0,70 de altura com puxadores de
256mm com hastes em acabamento anodizado
preto com ponteiras cromadas. Produto fabricado
dentro das especificações de ergonomia exigidas
pelas normas vigentes.
Mesa de copa medindo 0,70m X 0,70x X 0,76m
Tampo confeccionado em aglomerado de madeira
de alta densidade termoestabilizado, com
espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces
com laminado melamínico texturizado de baixa
pressão. Bordas com acabamento em fita de
poliestireno de espessura de 1,0 mm, Pés
produzidos em aço carbono, sendo coluna
0 Mesa de reunião: 3,50 x 1,10 x 0,80 Tampo em
Tamburato de 40mm com fita de borda de 1mm
em todo o contorno Saia dupla confeccionado em
aglomerado de madeira de alta densidade termo
estabilizado, com espessura de 25 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico
texturizado de baixa pressão(BP). Pés em formato
de caixa permitindo os cabos ficarem embutidos,
reguladores de altura, confeccionado em
aglomerado de madeira de alta densidade termo
estabilizado, com espessura de 25 mm revestido
em ambas as faces com laminado melamínico
texturizado de baixa pressão(BP). Bordas com
acabamento em fita de poliestireno de espessura
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de 0,45 mm. Duas caixas de energia, informática e
telefonia com calha para fiação. Produto fabricado
dentro das especificações de ergonomia exigidas
pelas normas vigentes.
Mesa de reunião medidas: 2,00m X 0,80m X
0,77m Tampo confeccionado em aglomerado de
madeira de alta densidade termo estabilizado, com
espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas
as faces com laminado melamínico texturizado de
baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de
poliestireno de espessura de 1,0 mm. Painel
frontal confeccionado em aglomerado de madeira
de alta densidade termo estabilizado, com
espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão. Todo
contorno dos painéis com proteção em fita de
poliestireno de espessura 1 mm. Pés laterais
produzidos em aço carbono, sendo a base inferior
em tubo 50 x 30 com ponteiras de na espessura de
2,0mm., coluna central por tubo 40 x 30 e base
superior em tubo, unidos por solda mig, e com
tratamento antiferruginoso. Sapatas niveladoras
em nylon injetado de 60 mm de diâmetro e
parafusos de rosca 1/4, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.Produto fabricado
dentro das especificações de
Divisória para mesa 1,37 x 0,35 Confeccionada
em aglomerado de madeira de alta densidade
termo estabilizado, com espessura de 15 mm,
revestido em ambas as faces com laminado
melamínico texturizado de baixa pressão e bordas
encabeçadas em fita de poliestireno de espessura
de 0,45 mm. A fixação da diviória ao tampo é
feita através de 2 chapas de aço tipo cantoneiras
com parafusos 4,0 x 30 tipo panela. Produto
fabricado dentro das especificações de ergonomia
exigidas pelas normas vigentes.
Divisória para mesa 1,20 x 0,35 Confeccionada
em aglomerado de madeira de alta densidade
termo estabilizado, com espessura de 15 mm,
revestido em ambas as faces com laminado
melamínico texturizado de baixa pressão e bordas
encabeçadas em fita de poliestireno de espessura
de 0,45 mm. A fixação da divisória ao tampo é
feita através de 2 chapas de aço tipo cantoneiras
com parafusos 4,0 x 30 tipo panela. Produto
fabricado dentro das especificações de ergonomia
exigidas pelas normas vigentes.
Gaveteiro volante 3 gavetas com chave frontal
medindo:0,60m X 0,30m X 0,44m. Tampo
superior e inferior fabricados em aglomerado de
madeira de alta densidade termo estabilizado, com
espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces
com laminado melamínico texturizado de baixa
pressão . Bordas com acabamento em fita de
poliestireno de espessura de 1,0 mm, coladas
Laterais do gaveteiro, frentes das gavetas e o
fundo são confeccionados em aglomerado de
madeira termo-estabilizado, com 15 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (bp). As
bordas das frentes das gavetas com acabamento
em fita de poliestireno de espessura de 0,45 mm.
O gaveteiro é dotado de fechadura frontal e trava
simultânea das 3 gavetas. Laterais e fundo das
gavetas são confeccionados em mdf revestidos em
filme pvc. Puxadores de 192mm com hastes em
acabamento anodizado fosco com ponteiras
cromadas, fixados com 2 parafusos na frente da
gaveta. Rodizios duplos fixados na base do
gaveteiro com chapa plana. Cada rodizio suporta
até 25 kgs. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes.
5 Gaveteiro volante 4 gavetas medindo:0,68m X
0,47m X 0,44m. Tampo superior e inferior
fabricados em aglomerado de madeira de alta
densidade termo-estabilizado, com espessura de
25 mm, revestido em ambas as faces com
laminado melamínico texturizado de baixa
pressão. Bordas com acabamento em fita de
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poliestireno de espessura de 1,0 mm, coladas pelo
processo hot melt. Laterais do gaveteiro, frentes
das gavetas e o fundo são confeccionados em
aglomerado de madeira termo estabilizado, com
15 mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp).
As bordas das frentes das gavetas com
acabamento em fita de poliestireno de espessura
de 0,45 mm. Fundo das gavetas são
confeccionados em mdf revestidos em filme pvc.
Corrediças metálicas telescópicas 400mm de um
estágio. Puxadores de 192mm com hastes em
acabamento anodizado fosco com ponteiras
cromadas, fixados com 2 parafusos na frente da
gaveta. Rodízios duplos fixados na base do
gaveteiro com chapa plana. Cada rodizio suporta
até 25 kgs. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes.
Armário Misto 2 portas medindo: 1,60m X 0,90m
X
0,44m
Tampo
superior
e
inferior
confeccionados em aglomerado de madeira termoestabilizado, com 25 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (BP) . Todas as bordas dos tampos
com acabamento em fita de poliestireno de
espessura de 1,0 mm, PORTAS confeccionadas
em aglomerado de madeira termo estabilizado,
com 15 mm de espessura, revestido em ambas as
faces em laminado melamínico de baixa
pressão(BP). Bordas com acabamento em fita de
poliestireno de espessura de0,45mm. As portas
deverão ser fixadas à estrutura através de
dobradiças de pressão com abertura de 90º, sendo
as mesmas dotadas de puxadores de 256mm com
hastes em acabamento anodizado fosco com
ponteiras cromadas, fixados com 2 parafusos na
frente das portas. CORPO (laterais, fundo e
prateleiras fixas) confeccionado em aglomerado
de madeira termo estabilizado com 15mm de
espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo
as bordas com acabamento em fita de poliestireno
de espessura 0,45mm coladas pelo processo hot
melt. Produto fabricado dentro das especificações
de ergonomia exigidas pelas normas vigentes.
Armário Alto fechado 2 portas medindo: 1,60m X
0,90m X 0,44m Tampo superior e inferior
confeccionados em aglomerado de madeira termo
estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (BP) . Todas as bordas dos tampos
com acabamento em fita de poliestireno de
espessura de 1,0 mm. Portas confeccionadas em
aglomerado de madeira termo estabilizado, com
15 mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão(BP).
Bordas com acabamento em fita de poliestireno de
espessura de0,45mm. As portas deverão ser
fixadas à estrutura através de dobradiças de
pressão com abertura de 90º, sendo as mesmas
dotadas de puxadores de 256mm com hastes em
acabamento anodizado fosco com ponteiras
cromadas, fixados com 2 parafusos na frente das
portas. Corpo (laterais, fundo e prateleiras fixas)
confeccionado em aglomerado de madeira termo
estabilizado com 15mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (bp), sendo as bordas com
acabamento em fita de poliestireno de espessura
0,45mm. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes.
Armário baixo 2 portas medindo: 0,77 x 0,90 x
0,44 Tampo superior e inferior confeccionados em
aglomerado de madeira termo estabilizado, com
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp).
Todas as bordas dos tampos com acabamento em
fita de poliestireno de espessura de 1,0 mm,
PORTAS confeccionadas em aglomerado de

Unid

36

Bradiv/Bradiv

1.267,00

45.612,00

Unid

38

Bradiv/Bradiv

1.411,00

53.618,00

Und

22

Bradiv/Bradiv

848,00

18.656,00

19

20

21

22

madeira termo estabilizado, com 15 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão. Bordas
com acabamento em fita de poliestireno de
espessura de0,45mm. As portas deverão ser
fixadas à estrutura através de dobradiças de
pressão com abertura de 90º, sendo as mesmas
dotadas de puxadores de 256mm com hastes em
acabamento anodizado fosco com ponteiras
cromadas, fixados com 2 parafusos na frente das
portas. Corpo (laterais, fundo e duas prateleiras
fixas) confeccionado em aglomerado de madeira
termo estabilizado com 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão (bp), sendo as bordas
com acabamento em fita de poliestireno de
espessura 0,45mm. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes.
Arquivo p/ pasta suspensas 4 Gavetas: 1.290 X
470 X 440 mm Tampo superior e inferior
confeccionados em aglomerado de madeira termo
estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (bp). Todas as bordas dos tampos
com acabamento em fita de poliestireno de
espessura de 1,0 mm, Laterais do arquivo e frentes
das gavetas e o fundo são confeccionados em
aglomerado de madeira termo-estabilizado, com
15 mm de espessura, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico de baixa pressão (bp).
As bordas das frentes das gavetas com
acabamento em fita de poliestireno de espessura
de 0,45 mm. O arquivo é dotado de fechadura
lateral e trava simultânea das 4 gavetas. Gavetas
com dispositivos para pastas suspensas em metal.
Corrediças metálicas telescópicas 400mm de um
estágio. Puxadores de 278mm com hastes em
acabamento anodizado fosco com ponteiras
cromadas, fixados com 2 parafusos à frente da
gaveta
Armário Balcão 3 portas e 3 gavetas medindo:1,86
x 0,44 x 0,70 Fabricado em Aglomerado
Melaminico BP formando a espessura de 40 mm
nos tampos superior e inferior, sendo as laterais
em 25 mm, e as demais partes em 15 mm.
GAVETAS com corrediças metálicas telescópicas
sendo as mesmas dotadas de puxadores de 256mm
com hastes em acabamento anodizado fosco com
ponteiras cromadas.PORTAS fixadas à estrutura
através de dobradiças de pressão com abertura de
90º, sendo as mesmas dotadas de puxadores de
256mm com hastes em acabamento anodizado
fosco com ponteiras cromadas, fixados com 2
parafusos. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
normas vigentes.
Armário de 1p e nichos 1,50 m X 1,20 m X 0,40
m de profundidade, com acabamento no fundo de
15 mm. Caixa fabricada em Aglomerado
Melaminico de 25 mm, porta e prateleiras em
Aglomerado Melaminico de 15mm. As portas são
fixadas com dobradiças galvanizadas com calço e
com fechadura cromada de duas chaves. Dois
puxadores de 256 mm com acabamento anodizado
de alumínio com as ponteiras cromadas. Armário
com pés niveladores de altura. Produto fabricado
dentro das especificações de ergonomia exigidas
pelas normas vigentes.
Armário 2p, prateleira e espaço para frigobar
1.80x 055x0.92 Fabricado em aglomerado
Melaminico BP formando a espessura de 40 mm
nos tampos superior e inferior, sendo as laterais
em 25 mm, e as demais partes em 15 mm. As
portas são fixadas com dobradiças galvanizadas
com calço e com fechadura cromada de duas
chaves. Dois puxadores de 256 mm com
acabamento anodizado de alumínio com as
ponteiras cromadas. Armário com pés niveladores
de altura. Produto fabricado dentro das
especificações de ergonomia exigidas pelas
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normas vigentes.
Complemento de Balcão para recepção
1,00x0.63x1.07 – 25mm. Tampo fabricados em
aglomerado de madeira de alta densidade termo
estabilizado, com espessura de 25 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico
texturizado de baixa pressão . Bordas com
acabamento em fita de poliestireno de espessura
de 1,0 mm. Laterais e frente do Balcão são
confeccionados em aglomerado de madeira termoestabilizado, com 15 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão (bp). As bordas da frente e da lsteral
são com acabamento em fita de poliestireno de
espessura de 0,45 mm , coladas pelo processo hot
melt. O Balcão possui pés reguladores. Produto
fabricado dentro das especificações de ergonomia
exigidas pelas normas vigentes.
Balcão para Recepção em L de 25mm medindo
1,40 x 1,40 x 1,07 .Todo em aglomerado
melamínico BP 25mm c/ detalhes na parte frontal,
acabamento em fita de ângulo reto (borda seca).
Tampo superior medindo 1,40 x 1,40 x 0,19 e
inferior 1,40 x 1,40 x 0,53. Pés com suporte de
niveladores de altura. Fixado com parafusos 7,0 x
50 e cavilhas nos tampos; Dispositivo trapézio
para fixação do apoio nos tampos. Produto
fabricado dentro das especificações de ergonomia
exigidas pelas normas vigentes.
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02

Bradiv/Bradiv

1.756,00

3.512,00

Unid

01

Bradiv/Bradiv

3.731,00

3.731,00

VALOR TOTAL DO REGISTRO PARA O LOTE/GRUPO I
359.270,00

2.1 A despesa com a eventual contratação de que trata o objeto perfaz o valor de R$ 359.270,00

(Trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais)

3.

DO CADASTRO DE RESERVA .

3.1

Nos termos do art. 11 do Decreto nº 7892/2013, com alterações do Decreto nº

8250/2014, serão incluídos na presente Ata, em forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, os quais integrarão cadastro de reserva no caso de impossibilidade
de atendimento pelo primeiro colocado na Ata de Registro de Preços, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no
art. 3º da lei 8666/1993. Não houve formação do Cadastro de Reserva.
4.

DA VALIDADE DA ATA

4.1

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado,
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último.
4.2

O Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2018 - SRP e seus Anexos integram esta Ata de

Registro de Preço (Processo nº 013/2018-DEAD), independentemente de transcrição.
1.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).
5.2

Quando o preço registrado se tornar 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.
5.3

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

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
5.4

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1. 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
5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).
5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.8.1. Por razão de interesse público; ou
5.8.2. A pedido do fornecedor
6.

CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços,
inclusive o acréscimo que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3. A empresa beneficiária com preço (s) registrado (s) nesta Ata terá o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para entregar o objeto solicitado nas quantidades solicitadas;
6.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Boa Vista, 21 de janeiro de 2019.
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