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Diário Oficial 
Nº 2176 -  ANO X QUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2020 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

PORTARIA Nº 127/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar a pedido, MARCOS FRANCISCO PEREIRA DA COSTA -  CPF: 008.130.534-63 
do cargo Comissionado de Gerente de Comunicação – CC-1, da Secretaria Municipal de Gabinete Civil. 

 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 03 de abril de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 128/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar, RAUL LEITE DA COSTA -  CPF: 097.197.734-80 do cargo Comissionado de 
Secretário Adjunto – S-2, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.  

 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 129/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar, EDUARDO CRISTIANO VIEIRA GURGEL -  CPF: 061.647.604-37 do cargo 
Comissionado de Gerente de Meio Ambiente – CC-1, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.  

 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 130/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, RAUL LEITE DA COSTA -  CPF: 097.197.734-807 para o cargo Comissionado de 
Secretário – S-1, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.  

 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 131/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, EDUARDO CRISTIANO VIEIRA GURGEL -  CPF: 061.647.604-37 para o cargo 
Comissionado de Secretário Adjunto – S-2, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.  

 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
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Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 132/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, MARCONDES AUGUSTO DA SILVA -  CPF: 080.830.584-08 para o cargo 
Comissionado de Gerente de Meio Ambiente – CC-1, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.  

 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 133/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, THARCYONE FERNANDES CONFESSOR- CPF: 068.645.324-70 para o cargo 
Comissionado de Secretária Adjunta – S-2, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua pregoeira oficial, torna público o resultado da licitação acima 
epigrafada – Objeto: Aquisição de água mineral, gás de cozinha botijão 13 kg e insumos. Empresas 
Vencedoras: AMIGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 15.495.405/0001-15 , saiu vencedor(a) no(s) 
item(ns) : 6, 7 ; IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - CNPJ: 08.700.130/0008-15 , saiu vencedor(a) 
no(s) item(ns) : 2, 5 ; RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA- CNPJ: 21.588.655/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) 
item(ns) : 1, 3 ;  
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 Extremoz/RN, em 09 de abril de 2020. 
Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Adjudicação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: Objeto: Aquisição de água mineral, gás de cozinha botijão 13 kg e 
insumos. Empresas Vencedoras: AMIGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 15.495.405/0001-15 , 
saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 6, 7 ; IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - CNPJ: 
08.700.130/0008-15 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 5 ; RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA- CNPJ: 
21.588.655/0001-00 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3. Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 
Extremoz/RN, em 09 de abril de 2020. 
Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020 

 
O Município de Extremoz/RN através do seu Secretário Geral, torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: Aquisição de água mineral, gás de cozinha botijão 13 kg e insumos. 
Empresas Vencedoras: AMIGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 15.495.405/0001-15 , saiu 
vencedor(a) no(s) item(ns) : 6, 7 ; IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS EIRELI - CNPJ: 08.700.130/0008-15 
, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 5 ; RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA- CNPJ: 21.588.655/0001-00 , saiu 
vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3. Fica Assim a presente licitação HOMOLOGADA. 
Extremoz/RN, em 09 de abril de 2020. 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Secretário Geral do Município de Extremoz/RN 

 
 
 

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR - Nº 
001/2020 

 
 
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO: Chamada Pública nº 001/2020 objetivando: aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 
26/2013, que estão habilitadas as associações: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICIENTE MARIA 
AMÉLIA GOMES – APBMAG – CNPJ: 12.926.297/0001-08, e a associação ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ – CNPJ: 08.080.648/0001-27, as respectivas associações 
devem apresentar amostras dos produtos ofertados no projeto de venda nos dias 13 e 14 de abril de 2020 no 
horário de 07:00h as 11:00h. 
Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 
 
 
Anderson de Vasconcelos Lima 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 1/2020 

 PROCESSO Nº 2/2020 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 001/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, a qual constitui-
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se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, 
Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor e segundo 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 referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 

de forma correta da mesma;  
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b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  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;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: AGNUS ATACADISTA 
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CNPJ: 14.676.091/0001-94 
Telefone:  
(48) 3039-2759 

Email: AGNUSATACADISTA@AGNUSATACADISTA.COM.BR  

Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ , 133 , FORQUILHINHAS , SAO JOSE /SC, CEP: 88106-771 

Representante: DENIS TEIXEIRA - CPF: 074.417.459-77 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

14 0000491 - CARRO DE LIMPEZA COM BALDE 
ESPREMEDOR DUPLO CAPACIDADE 50 LITROS 

NY104 UND 43,00 580,00 24.940,00 

62 0011127 - PLACA SINALIZADORA (SINAL DE PISO 
MOLADO) COR AMARELA, EM MATERIAL PLÁSTICO, 
COM MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS (AXLXP): 
ABERTA 645MM X 270MM X 310MM. FECHADA 665MM 
X 270MM X 25MM.  

P5 UND 45,00 54,54 2.454,30 

  
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. 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, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 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;  
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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 no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “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 a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho 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 prestador de serviço, 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 Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 

 
Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
AGNUS ATACADISTA - CNPJ: 14.676.091/0001-94. 
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Representante Legal: DENIS TEIXEIRA 
CPF n.º 074.417.459-77. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 1/2020 
 PROCESSO Nº 2/2020 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 001/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, a qual constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, 
Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor e segundo 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 referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  
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a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 

de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessário ao fornecimento pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

e) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
f) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
g) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
h) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

http://www.extremoz.rn.gov.br/


11 
ANO X – Nº 2176 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com. 

 

 
 

g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
assinatura da presente ARP;  

i)  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;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA 

CNPJ: 28.910.694/0001-13 Telefone: 998891537 Email: fabiofrancomoraisdeoliveira@gmail.com 

Endereço: AV. BACHAREL TOMAS LANDIM, 4090 CASA 28, IGAPO, NATAL/RN, CEP: 59104-000 

Representante: FÁBIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 070.007.094-05 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

1 0011071 - ACIDO MURIATICO EM LIQUIDO, 
COMPOSTO DE HCL+H20, INCOLOR, PARA 
LIMPEZA EM GERAL E ACONDICIONADO EM 
FRASCO CONTENDO 1 LITRO.  

LIMPA FACIL LT 171,00 4,95 846,45 

3 0011073 - ÁLCOOL 70% (LIQUIDO), 
GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 20ºC 70,0 A 72,0º 
INPM, DENSIDADE (20ºC, G/ML) 0,850 A 0,900; 
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL HIDRATADO 96º GL / 
92,8º INPM E ÁGUA, EM EMBALAGEM DE 01 
LITRO. 

ZULU UND 901,00 7,87 7.090,87 

4 0011074 - ALCOOL ETÍLICO EM GEL, TEOR 
ALCOÓLICO 65° INPM, VARIANDO ENTRE 71,0 
- 73,0 (GL), EMBALAGEM DE 500G, 
COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO 
HIDRATADO 65 INPM, NEUTRALIZANTE, 
ESPESSANTE, DESNATURANTE, CORANTE, 
FRAGRÂNCIA E ÁGUA.  

ZULU UND 406,00 8,83 3.584,98 

13 0000492 - CABO EM ALUMÍNIO PARA MOP 
ÚMIDO COM GARRAS PLÁSTICOS 

BRALIMPIA UND 30,00 36,51 1.095,30 

17 0000497 - CESTO TIPO LIXEIRA COM 5 LITROS 
COM PEDAL INOX 

BASIC+ UND 88,00 75,96 6.684,48 

21 0000500 - COLHER DESCARTÁVEL EM 
PLÁSTICO, PACOTE DE 50 UNIDADES 

PRAFESTA Pacote 750,00 6,49 4.867,50 

29 0000509 - PASTILHA DESODORIZANTE 
SANITÁRIO EM TABLETE, COM SUPORTE, 
DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM 
ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO MÍNIMO 30GR, 
ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE, 
REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 
10 UNIDADES. 

MARILUX Caixa 538,00 11,70 6.294,60 

33 0011098 - DISPENSER REFORÇADO P/ PAPEL 
HIGIÊNICO INSTITUCIONAL/ROLÃO, PARA 

BIOVIS UND 116,00 42,00 4.872,00 
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ROLO DE ATÉ 400M, EM AÇO INOX, COM 
PARAFUSO CENTRAL, COM A CABEÇA 
EMBUTIDA NO GABINETE PARA 
TRAVAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 
DIÂMETRO: 27CM; PROFUNDIDADE: 12,5CM; 
PESO: 2,1 KG 

35 0011100 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, 
EM PLÁSTICO, COM CABO PLÁSTICO, COM 
CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E BASE 
SUPORTE PARA ACOMODAR A ESCOVA.  

BETANIN Und. 161,00 11,41 1.837,01 

46 0000406 - LOÇÃO GEL ALCOÓLICA 70% ACIDO 
POLIACRILICO REFIL 800ML 

ZULU UND 914,00 18,50 16.909,00 

47 0011111 - LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 
200ML, COMPOSTO POR: CONSERVANTE, 
FORMADORES DE FILME, COADJUVANTE, 
ESPESSANTE, FRAGRÂNCIA, NONILFENOL 
ETOXILADO, SOLVENTE, NEUTRALIZANTE E 
SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA.  

MARILUX UND 290,00 6,60 1.914,00 

48 0011112 - LUVA EM LÁTEX REUTILIZÁVEL, 
COM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, PUNHO 
COM VIROLA E PALMA ANTIDERRAPANTE, 
CORES VARIADAS, TAMANHOS P, M E G, 
EMBALAGEM COM PACOTES CONTENDO 2 
UNIDADES.  

EMBRAST Pacote 505,00 10,87 5.489,35 

55 0011119 - PÁ COLETORA SELETIVA, COM 
CAIXA COLETORA EM POLIPROPILENO E 
CABO ANATÔMICO EM ALUMÍNIO COM 
ALTURA ERGONÔMICA  

BETANIN UND 340,00 28,96 9.846,40 

56 0011120 - PÁ PARA LIXO MATERIAL DA PÁ 
PARA LIXO: METÁLICO; LARGURA DA PÁ: 
APROXIMADAMENTE 21 CM; COMPRIMENTO 
DA PÁ: APROXIMADAMENTE 21 CM; 
MATERIAL DO CABO: MADEIRA; 
COMPRIMENTO DO CABO 80 CM. 

POTIGUAR Und. 189,00 10,00 1.890,00 

57 0011121 - PANO SACO (PANO DE CHÃO) 
ALVEJADO, TAMANHO 74X45, 
CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO. 

MC UND 976,00 3,90 3.806,40 

58 0011122 - PANO MULTIUSO PARA PIA. MEDIDA 
APROXIMADA 50X30CM. COMPOSIÇÃO 
VISCO/POLIÉSTER. 

EMBRAST UND 520,00 4,29 2.230,80 

63 0011128 - PRATO DESCARTÁVEL EM 
MATERIAL PLÁSTICO BRANCO, TAMANHO 18 
CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. 

PRAFESTA Pacote 1530,00 8,24 12.607,20 

72 0011137 - SABONETE LÍQUIDO, BOMBONAS 
DE 05 LITROS, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SABONETE 
LÍQUIDO COM TEXTURA CREMOSA, 
FORMULADO SOMENTE COM AS 
SUBSTÂNCIAS COSMÉTICAS, EMOLIENTES E 
SOBRE-ENGORDURANTES, QUE ASSEGUREM 
UM ALTÍSSIMO GRAU DE LIMPEZA E 
ENOCUIDADE. ASPECTO LÍQUIDO CREMOSO, 
PH NEUTRO, ISENTO DE ALCALINIDADE, 
CONTER BACTERICIDA, VISCOSIDADE DE 50 
A 70 SEGUNDOS. PERFUMES FLORAL, ERVA-
DOCE OU LAVANDA. EMBALAGEM COM 
IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E 
INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA. PRAZO 
DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM E 
NÃO INFERIOR A 10 MESES CONTADOS DA 

MARILUX UND 291,00 45,00 13.095,00 
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DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

81 0011147 - VASSOURA DE NYLON, FABRICADO 
COM MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, CABO 
PLÁSTICO, COM REPOSIÇÃO, COM ROSCA, 
CERDAS RESISTENTES, FIXAS EM 
ESTRUTURA DE POLIPROPILENO, CABO COM 
APROXIMADAMENTE 1,20CM. SUPORTE DAS 
CERDAS COM NO MÍNIMO 20CM.  

POTIGUAR Und. 884,00 17,12 15.134,08 

82 0011148 - VASSOURA PELO SINTETICO, COM 
CABO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, 
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,20 M.  

POTIGUAR UND 860,00 24,50 21.070,00 

83 0011149 - VASSOURA COM CERDAS DE 
PIAÇAVA, N° 4, CABO EM MADEIRA COM NO 
MÍNIMO 105 CM.  

POTIGUAR UND 409,00 17,50 7.157,50 

85 0011152 - INSETICIDA EM AEROSOL, PARA 
INSETOS E BARATAS, EMBALAGEM COM NO 
MÍNIMO, 400 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. 

SBP UND 403,00 18,20 7.334,60 

101 0000495 - CESTO TIPO LIXEIRA EM PLÁSTICO 
CAPACIDADE 102 LITROS COM TAMPA 

MERCOMPLAS UND 50,00 107,45 5.372,50 

102 0006871 - BALDE EM PLÁSTICO CAPACIDADE 
21 LITROS 

MERCOMPLAS Und. 5,00 22,84 114,20 

103 0006872 - COPO DESCARTÁVEL 
TRANSPARENTE CAPACIDADE 200ML, COM 
100 UNIDADES 

MINAPLAST Und. 50,00 4,84 242,00 

 
 Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

http://www.extremoz.rn.gov.br/


14 
ANO X – Nº 2176 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com. 

 

 
 

c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. 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, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 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 no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “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 a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho 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 prestador de serviço, 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 Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  
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Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 

 
Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.910.694/0001-13. 
FÁBIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA 
CPF n.º 070.007.094-05. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 1/2020 

 PROCESSO Nº 2/2020 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 001/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, a qual constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, 
Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor e segundo 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 referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   
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 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 

de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessário ao fornecimento pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

i) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
j) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
k) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
l) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  
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a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  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;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  

CNPJ: 22.772.312/0001-56 Telefone:  Email:  

Endereço: AV. DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2620 POTENGI, POTENGI, NATAL/RN, CEP: 59120-
555 

Representante: HOSTON HUGO RIBEIRO - CPF: 072.707.764-31 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

2 0011072 - ÁGUA SANITÁRIA - PRODUTO 
PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO 
ATIVO ENTRE 2,00% P/P E 2,5% P/P. 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL, BACTERICIDA 
E GERMICIDA. O PRODUTO DEVERÁ 
APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA 
DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, 
MARCA, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO 
DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO 
RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO 
EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM 
ABNT/NBR 13390: 05/1995), DE MATERIAL 
FLEXÍVEL E RESISTENTE, CONTENDO 01 
LITRO. 

drangon UND 13098,00 1,85 24.231,30 

31 0011096 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5 
LITROS, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO 
SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL 
BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, 
LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, 
SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, 

guarani Und. 460,00 33,00 15.180,00 
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CORANTE E ÁGUA, CONTÉM TENSOATIVO 
BIODEGRADÁVEL, ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, 
PH 6,3 À 7,0 (SOLUÇÃO A 1% P/P 25ºC), 
DENSIDADE 1,005 G/CM , CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM GLICERINA, APLICAÇÃO 
REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, 
TALHERES E PANELAS E SELO REGISTRO 
MS/ANVISA. REFERÊNCIA/SIMILAR: 
QUALITÁ, YPE/ATOL, LIMPOL. 

37 0011104 - FILME EM PVC ROLO, TIPO FILME, 
RESINITE PELÍCULA (FILME EM PVC), AUTO 
ADESIVO, ESTICÁVEL, TRANSPARENTE, 
ROLO 1.0 UNIDADE DE COM 28 X 30CM  

WYDAA UND 402,00 13,00 5.226,00 

38 0011105 - FLANELA 100% ALGODÃO 
ABANHADA PARA LIMPEZA TAMANHO 
MINIMO 38 X 58CM  

FLANENBERG UND 621,00 2,89 1.794,69 

39 0011106 - FÓSFORO, PACOTE COM 10 
UNIDADES, CADSA UNIDADE COM NO 
MÍNIMO 40 PALITOS. 

OLHO Pacote 431,00 6,00 2.586,00 

44 0011109 - LIMPADOR DESINFETANTE 
HOSPITALAR PH ENTRE 0,5 E 1,8 TEOR DE 
ATIVO DE NO MÍNIMO 4% COM 5 LITROS  

BECKER UND 501,00 120,00 60.120,00 

45 0011110 - LIMPADOR MULTIUSO, 
(DESENGORDURANTE) LÍQUIDO 
TRADICIONAL (OU NEUTRO). EMBALAGEM 
COM 500 ML. COM BICO DOSADOR.  

BOMBRIL Und. 376,00 4,49 1.688,24 

49 0011113 - LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 
CAIXA COM 100 UNIDADES, 
CONFECCIONADA EM FILME DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; 
TRANSLÚCIDA OU LEITOSA; CONSISTÊNCIA 
ATÓXICA E NÃO PERECÍVEL; ESPESSURA 
APROXIMADA DE 0.0025MM, COM VARIAÇÃO 
DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS; 
COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 
290MM COM VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS 
OU PARA MENOS; TAMANHO ÚNICO; 
MODELAGEM AMBIDESTRA. 

DESCARPACK Caixa 380,00 28,49 10.826,20 

51 0011115 - VASSOURA LIMPEZA A SECO MOP. 
CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIRA PÓ 
MICROFIBRA FLEXÍVEL 60 CM. DIMENSÕES 
MÍNIMAS DO PRODUTO (A):1,29 METROS - 
ALTURA DO CABO, (L):60 CM, (C):12 CM 

bralimpia Conjunto 54,00 90,00 4.860,00 

52 0011116 - CONJUNTO DE MOP ÚMIDO COM 
REFIL, COMPOSTO POR ARMAÇÃO EM 
POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO; 
LUVA COMPOSTA POR FIOS 100 % EM 
ACRÍLICO. CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40 M X 
24MM. O CONJUNTO ACOMPANHA 1 CABO, 1 
REFIL E UMA ARMAÇÃO.  

bralimpia Conjunto 40,00 90,00 3.600,00 

60 0011124 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 
MEDINDO 30 X 100MM FARDO COM 16 
PACOTES COM 4 ROLOS CADA . O 
PRODUTO DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO 
DA ANVISA. 

angel Fardo 1101,00 50,00 55.050,00 

61 0011125 - PAPEL TOALHA, MATERIAL 100% 
CELULOSE, FORMATO 23 X 21 CM BRANCO, 
PACOTE COM 1000 FOLHAS, 
INTERFOLHADAS, SEPARADAS POR LOTES 

liz Pacote 1492,00 24,00 35.808,00 
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DE 250 FOLHAS. 

69 0011133 - RODO COM SECADOR DE 
BORRACHA, LÂMINA COM 
APROXIMADAMENTE 30CM, COM 
ESTRUTURA DE POLIURETANO, CABO EM 
MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 1,20M. 

maves Und. 323,00 19,00 6.137,00 

73 0011138 - SABONETE LÍQUIDO, SEM 
PERFUME. FRASCOS DE 800 ML, COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
SABONETE LÍQUIDO COM TEXTURA 
CREMOSA, FORMULADO SOMENTE COM AS 
SUBSTÂNCIAS COSMÉTICAS, EMOLIENTES 
E SOBRE-ENGORDURANTES, QUE 
ASSEGUREM UM ALTÍSSIMO GRAU DE 
LIMPEZA E ENOCUIDADE. ASPECTO 
LÍQUIDO CREMOSO, PH DE 5,5 A 6,5, ISENTO 
DE ALCALINIDADE, CONTER BACTERICIDA, 
VISCOSIDADE DE 50 A 70 SEGUNDOS. 
EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME 
DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE 
REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE 
IMPRESSO NA EMBALAGEM E NÃO 
INFERIOR A 10 MESES CONTADOS DA DATA 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

vanilha Unid 417,00 19,00 7.923,00 

75 0011142 - SACO DE LIXO, DE 100 LITROS, 
PLÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 
MARCA E LITRAGEM IMPRESSA NO 
PACOTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 
10 MICRONS NO MÍNIMO DE ESPESSURA. 
TAMANHO PADRÃO ABNT. 

PLASVERDE Pacote 3747,00 15,40 57.703,80 

77 0000547 - SACO PLÁSTICO (HOSPITALAR) 
BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 
TAMANHO 63 X 80 CM, CAPACIDADE 60 
LITROSM PACOTE COM 100 UNIDADES 

PLASVERDE Pacote 2001,00 12,49 24.992,49 

 
 
 Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
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Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. 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, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 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 no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “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 a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho 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 prestador de serviço, 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.  
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Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
 
 
 
 
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 

 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.772.312/0001-56. 
HOSTON HUGO RIBEIRO, ADMINISTRADOR,  
CPF n.º 072.707.764-31. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 1/2020 
 PROCESSO Nº 2/2020 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 4/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 001/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, a qual constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, 
Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor e segundo 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 referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E 
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CONSERVAÇÃO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 

de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessário ao fornecimento pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  
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Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

m) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
n) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
o) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
p) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  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;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: LPK LTDA 

CNPJ: 00.535.560/0001-40 Telefone: 48+32442360_ Email:  

Endereço: Rua Luiz Gualberto, 0 , Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP: 88070-360 

Representante: Vitória Parcianello Kilpp - CPF: 082.189.689-03 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

8 0011078 - BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA EM 
ARAME ZINCADO E BORDA REFORÇADA, 
COMPOSTO DE POLIPROPILENO, ALTAMENTE 
RESISTENTE, E CAPACIDADE 12 LITROS  

ARQPLAST 
- BF15 

Und. 137,00 9,50 1.301,50 
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9 0011079 - BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA EM 
ARAME ZINCADO E BORDA REFORÇADA, 
COMPOSTO DE POLIPROPILENO, ALTAMENTE 
RESISTENTE, E CAPACIDADE 15 LITROS  

ARQPLAST 
- BF15 

Und. 85,00 10,70 909,50 

10 0011080 - BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA EM 
ARAME ZINCADO E BORDA REFORÇADA, 
COMPOSTO DE POLIPROPILENO, ALTAMENTE 
RESISTENTE, E CAPACIDADE 21 LITROS.  

ARQPLAST 
- BF20 

Und. 70,00 17,10 1.197,00 

18 0011086 - CESTO TIPO LIXEIRA EM PLÁSTICO 
CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA  

JSN - 
CR100 

UND 35,00 75,00 2.625,00 

19 0011087 - CESTO TIPO LIXEIRA EM PLÁSTICO 
CAPACIDADE 70 LITROS COM TAMPA  

JAGUAR - 
0069 

UND 87,00 75,00 6.525,00 

20 0000493 - CESTO TIPO LIXEIRA EM PLÁSTICO 
CAPACIDADE 95 LITROS COM TAMPA 

JAGUAR - 
0737 

UND 75,00 75,50 5.662,50 

32 0011097 - DISPENSER DE PAREDE PARA ÁLCOOL 
GEL E SABONETE LÍQUIDO , COM 
RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ATÉ 
800 ML QUE PERMITA A REPOSIÇÃO DIRETA DE 
LÍQUIDOS (PRODUTOS EM GALÃO) OU REFIL 
(SACHÊ COM OU SEM BICO DOSADOR - 
RETIRANDO-SE O RESERVATÓRIO), 
CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO BRANCO ABS DE 
ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, DESIGNER 
MODERNO, POSSUI FECHADURA E ACOMPANHA 
CHAVE EM PLÁSTICO ABS, COM TECLA APERTE 
COM LIMITE DE CURSO; PARTE INTERNA COM 
TODAS AS PAREDES REVESTIDAS DE 
POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA 
RESISTÊNCIA; COM VISOR CENTRAL 
TRANSPARENTE. ACOMPANHA KIT PARA 
FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E 
PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 
PROFUNDIDADE 12,00 CM, LARGURA 13,00 CM, 
ALTURA 29,00 CM . GARANTIA CONTRA DEFEITO 
DE FABRICAÇÃO. 

NOBRE - 
41743 

UND 247,00 40,70 10.052,90 

34 0011099 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA EM 
POLIPROPILENO, COMPATÍVEL PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS, 
COM CHAVE DE DESTRAVAMENTO, TRAVA, 
PARAFUSOS E BUCHAS, BRANCO, PESO 
APROXIMADO 0,27KG, MEDIDAS DO PRODUTO: 
25,2CM X 30CM X 13,7CM, COM VARIAÇÃO DE 5%. 

NOBRE - 
35885 

UND 115,00 80,00 9.200,00 

 
 Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
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§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. 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, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 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 no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “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 a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho 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.  
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II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, 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 Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 

 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
LPK LTDA - CNPJ: 00.535.560/0001-40. 
Vitória Parcianello Kilpp,  
CPF n.º 082.189.689-03. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 1/2020 
 PROCESSO Nº 2/2020 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 001/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, a qual constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, 
Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor e segundo as cláusulas e 
condições seguintes:  
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Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 

de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessário ao fornecimento pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  
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Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

q) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
r) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
s) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
t) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  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;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI 

CNPJ: 28.031.958/0001-69 Telefone: 84+94056650_ Email:  

Endereço: Rua José Peixoto, 2000 SALA 03, Emaús, Parnamirim/RN, CEP: 59148-220 

Representante: Jose Reinaldo Coelho Peixoto Filho - CPF: 066.375.594-82 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

6 0011076 - AROMATIZANTE DE AMBIENTE 
AEROSOL, VÁRIOS AROMAS, EMBALAGEM 
DE 360ML, DE FÁCIL APLICAÇÃO. 

AROMATIZANTE 
AEROSOL 

UND 727,00 7,11 5.168,97 
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COMPOSIÇÃO: COADJUVANTES, 
ESTABILIZANTES, CORANTE E 
FRAGRÂNCIA. 

22 0011088 - COPO DESCARTÁVEL, 
CAPACIDADE 300ML, BRANCO OU 
TRANSPARENTE, COMPOSTO EM 
PLASTICO FLEXIVEL (PS OU 
POLIESTIRENO). PACOTES COM 100 
UNIDADES  

COPO 
DESCARTÁVEL 
300ML 

PCT 1205,00 5,40 6.507,00 

23 0011089 - COPO DESCARTÁVEL 200ML, 
BRANCO OU TRANSPARENTE, COMPOSTO 
EM PLASTICO FLEXIVEL (PS OU 
POLIESTIRENO), PACOTES COM 100 
UNIDADES - REFERÊNCIA/SIMILAR: 
COPOBRAS  

COPO 
DESCARTÁVEL 
200ML 

PCT 2480,00 3,36 8.332,80 

24 0011090 - COPO DESCARTÁVEL 50ML, 
BRANCO OU TRANSPARENTE, COMPOSTO 
EM PLASTICO FLEXIVEL (PS OU 
POLIESTIRENO), PACOTES COM 100 
UNIDADES. REFERÊNCIA/SIMILAR: 
COPOBRAS. 

COPO 
DESCARTÁVEL 
50ML 

Pacote 1223,00 1,49 1.822,27 

25 0011091 - COPO DESCARTÁVEL 150ML, 
BRANCO OU TRANSPARENTE, COMPOSTO 
EM PLASTICO FLEXIVEL (PS OU 
POLIESTIRENO). PACOTES COM 100 
UNIDADES. CAIXA COM 25OO UNIDADES. 

COPO 
DESCARTÁVEL 
150ML 

Caixa 6582,00 2,67 17.573,94 

26 0011092 - DESINFETANTE 5 LTS INDICADO 
PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE PISOS 
FLAGRÂNCIA FLORAL - 
REFERÊNCIA/SIMILAR: ATOL  

DESINFETANTE 
5 LTS 

UND 646,00 6,50 4.199,00 

30 0011095 - DETERGENTE LÍQUIDO 
CONCENTRADO COM 500ML – 
COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, 
GLICERINA, COADJUVANTE, 
PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, 
ESPESSANTES, COMPONENTE ATIVO 
LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE 
SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE 
GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E 
PANELAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL E SELO 
REGISTRO MS/ANVISA.. 
REFERÊNCIA/SIMILAR: QUALITÁ, 
YPE/ATOL, LIMPOL. 

DETERGENTE 
500ML 

FRASCO 2667,00 1,99 5.307,33 

40 0000521 - GARFO DESCARTÁVEL EM 
PLÁSTICO, PACOTE DE 50 UNIDADES 

GARFO 
DESCARTÁVEL 

Pacote 862,00 4,39 3.784,18 

41 0011107 - GUARDANAPO DE PAPEL, 
MEDIDA DE 22CM X 23CM, PACOTE COM 
50 UNIDADES. 

GUARDANAPO PCT 1845,00 1,99 3.671,55 

59 0011123 - PANO PARA PRATO EM 100% 
ALGODÃO, COM BAINHA.TAMANHO 
PADRÃO APROXIMADAMENTE 0,65 X 0,40 
CM. 

PANO DE PRATO Und. 1250,00 3,49 4.362,50 

71 0011136 - SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE E 
DESINFETANTE (MULTIUSO); 
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO 
SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, 
FRAGRÂNCIA FLORAL. TENSOATIVO 
ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM 
COM 500 G, EMBALAGEM COM 

SABÃO EM PÓ - 
500GR 

Pacote 2070,00 1,35 2.794,50 
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IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E 
INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA. 
PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA 
EMBALAGEM E NÃO INFERIOR A 10 MESES 
CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO.  

74 0011141 - SACO DE LIXO, DE 60 LITROS, 
PLÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 
MARCA E LITRAGEM IMPRESSA NO 
PACOTE, EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES, 10 MICRONS NO MÍNIMO DE 
ESPESSURA. TAMANHO PADRÃO ABNT. 

SACO DE LIXO - 
60 LITROS 

Pacote 3331,00 6,00 19.986,00 

76 0011143 - SACO DE LIXO, DE 40 LITROS, 
PLÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 
MARCA E LITRAGEM IMPRESSA NO 
PACOTE, EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES, 10 MICRONS NO MÍNIMO DE 
ESPESSURA. TAMANHO PADRÃO ABNT. 

SACO DE LIXO - 
40 LITROS 

Pacote 3380,00 8,00 27.040,00 

78 0011144 - SACO PLÁSTICO BRANCO PARA 
LIXO HOSPITALAR. TAMANHO 75 X 105CM 
COM CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE 
COM 50 UNIDADES CONSTITUÍDO EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 
VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, 
HOMOGÊNEA E UNIFORME. PRODUTO 
NORMATIZADO COM OS PADRÕES DA 
ABNT. 

SACO 
HOSPITALAR - 
200LT 

Pacote 2001,00 16,50 33.016,50 

97 0011172 - FACA DESCARTÁVEL PARA 
REFEIÇÃO EM POLIESTIRENO E 
PIGMENTOS DE ALTA PUREZA. MEDIDAS: 
19,1 CM DE COMPRIMENTO. PACOTES 
COM 50 UNIDADES  

FACA 
DESCARTÁVEL 

Pacote 400,00 15,37 6.148,00 

 
 Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
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a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. 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, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 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 no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “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 a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho 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 prestador de serviço, 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 Prefeito 
municipal.  
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Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 

 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 28.031.958/0001-69. 
Jose Reinaldo Coelho Peixoto Filho,  
CPF n.º 066.375.594-82. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 1/2020 
 PROCESSO Nº 2/2020 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 001/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO, a qual constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, 
Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor e segundo 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 referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    
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 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 

de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessário ao fornecimento pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

u) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
v) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
w) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
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x) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 
conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  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;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME 

CNPJ: 16.466.560/0001-76 Telefone: 84+88478583_ Email:  

Endereço: Avenida Maria Lacerda Montenegro, 0 SHOPPING REIS MAGOS, Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN, CEP: 59152-600 

Representante: RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 035.604.774-17 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

5 0011075 - AMACIANTE DE ROUPA 
CONCENTRADO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 
VISCOSO, FLAGRÂNCIA VARIADAS, SOLÚVEL 
EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 2 LITROS.  

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 121,00 9,90 1.197,90 

7 0011077 - AVENTAL EM NAPA BRANCO 0,60 CM 
X 1M, FRENTE ÚNICA COM LAÇOS PARA 
AMARRAR ATRÁS, REFORÇADO E 
IMPERMEÁVEL, PROTEGE DE RESÍDUOS 
QUÍMICOS E LÍQUIDOS.  

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 99,00 19,00 1.881,00 

11 0011081 - BALDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA, 
SEM ALÇA METÁLICA, COM BORDA 
REFORÇADA, COMPOSTO DE POLIPROPILENO, 
ALTAMENTE RESISTENTE, E CAPACIDADE 100 
LITROS  

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 57,00 64,00 3.648,00 
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12 0011082 - BALDE EM PLASTICO CAPACIDADE 10 
LTS, S/ TAMPA, SEM ALÇA METÁLICA, COM 
BORDA REFORÇADA, COMPOSTO DE 
POLIPROPILENO, ALTAMENTE RESISTENTE, E 
CAPACIDADE 10 LITROS  

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 109,00 8,90 970,10 

15 0011083 - CERA LÍQUIDA ALTO BRILHO 
PERFUMADA 750 A 850ML - DISPERSÃO 
ACRÍLICA METALIZADA, TEOR ATIVO/SÓLIDOS 
COM 10 A 20%, EMBALAGEM EM PVC. 

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 95,00 15,00 1.425,00 

16 0011084 - CESTO TELADO PLASTICO/PVC, COM 
CAPACIDADE 10 LITROS 

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 86,00 11,00 946,00 

27 0011093 - DESINFETANTE LÍQUIDO PARA 
LIMPEZA TIPO CREOLINA 750ML  

SERVIÇOS 
GERAIS 

FRASCO 100,00 11,50 1.150,00 

28 0011094 - DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE 
ÓLEO DE PINHO GERMICIDA 500ML, 
PRINCÍPIOS ATIVOS A BASE DE CLORETO DE 
ALQUILDIMETIL BENZIL AMÔNIO 1,24% E 
ÁLCOOL ETÍLICO 22,18%, TENSOATIVO NÃO 
IÔNICO, SEQUESTRANTE, ANTIOXIDANTE, 
CORANTE, VEÍCULO.  

SERVIÇOS 
GERAIS 

FRASCO 1726,00 2,00 3.452,00 

36 0011102 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA - 
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA 
SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, 
ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
DUPLA FACE REFERÊNCIA/SIMILAR: BELÍSSIMA  

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 1589,00 0,90 1.430,10 

43 0011108 - LIMPA VIDROS COM 500ML, 
INGREDIENTE ATIVO. COMPOSIÇÃO: LAURIL 
ÉTER SULFATO DE SÓDIO 29%, ÁLCOOL 
ETOXILADO, ÁLCOOL LAURIL ETOXILADO, ÉTER 
GLICÓLICO, ÉTER N-BUTÍLICO, ÁLCOOL ETÍLICO 
96¨, COM FRAGRÂNCIA.  

SERVIÇOS 
GERAIS 

UND 397,00 3,40 1.349,80 

70 0011135 - SABÃO EM BARRA. COMPOSIÇÃO A 
BASE DE SAIS INORGÂNICOS, COADJUVANTES, 
PIGMENTO E ÁGUA, BARRA COM NO MÍNIMO 
200 G. CAIXA COM 50 BARRAS. EMBALAGEM 
COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E 
INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA. PRAZO 
DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM E 
NÃO INFERIOR A 10 MESES CONTADOS DA 
DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

SERVIÇOS 
GERAIS 

Caixa 266,00 74,50 19.817,00 

 
 Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
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Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. 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, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 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 no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “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 a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho 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 prestador de serviço, 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.  
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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 Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 08 de abril de 2020. 

 
Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME - CNPJ: 16.466.560/0001-76. 
RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA,  
CPF n.º 035.604.774-17. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 
 

 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 

 

 

 

 

 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


38 
ANO X – Nº 2176 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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