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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de 2015, o 
Município de PARAZINHO/RN, através da Prefeitura Municipal, CNPJ nº. 
08.113.631/0001-29, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 
Senhor MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, doravante denominada ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 
licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 003/2015, cujo 
objetivo fora a formalização de Registro de Preço para Futura Aquisição de 
Material de Limpeza, para manutenção das diversas secretarias municipais, a 
qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz 
da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, 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 Preço para Futura Aquisição de 
Material de Limpeza, para manutenção das diversas secretarias 
municipais, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório 
supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, as diversas Secretarias do Município de 

Parazinho/RN, na qualidade de ÓRGÃO PARTICIPANTE.  
 
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 art. 8º, do Decreto nº 3.931/2001.  

 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de 

Licitação, obriga-se a:  
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 

fornecedor, 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 
como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com 
solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  
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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; e,  

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 as respectivas alterações, 

para fins de utilização de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção 

das informações necessárias à aquisição pretendida;  
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. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Retirar a respectiva Autorização de Serviços, 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 a outro órgão da Administração Pública (não 
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente 
ARP;  

c) entregar os materiais solicitados no prazo máximo definido na proposta de 
preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da 
Autorização de Serviços;  

d) fornecer os materiais conforme especificação, marca e preço registrados 
na presente ARP;  

e) entregar os materiais solicitados no respectivo endereço do órgão 
participante da presente ARP;  
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f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas 
na presente ARP;  

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades 
encontrem-se vencidas;  

h) 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 fornecedores e cumprir com as obrigações 
fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, 
exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou 
subsidiária por tal pagamento;  

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 

(doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a 
desobrigação do fornecimento.  

 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter 

registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar 
por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que 
comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, 
os quais serão analisados pela Administração.  

 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais 

registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 

EMPRESA: COMECIAL MEDEIROS & MEDEIROS REP. E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA 

CNPJ: 11.693.449/0001-07 Telefone: (84) 3201-
9487 

e-mail: 
msergiorn@yahoo.com.br 

Endereço: Rua Maria Dolores Costa, 470, Loja 03, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN 
  

Item Descrição Unid 
Quan

t 
MARCA 

R$ 
Unit 

R$ Total 

1 

Acido muriatico biodegradável, 
composição básica ácido 
sulfônico, fluorídrico e muriático, 
aspecto físico líquido, cor incolor, 

CX 100  LIMPA FÁCIL  
          

49,20  
      

4.920,00  
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aplicação limpeza e remoção de 
manchas resultantes da umidade 
em pisos e paredes de pedras, 
azulejos, tijolos e outros, 
características adicionais solúvel 
em água, biodegradável; 
acondicionado em recipiente 
resistente que preserve as 
características funcionais do 
produto. Prazo de validade de 
mínimo 90% a vencer na data de 
entrega. A composição, o prazo 
de validade, o número de 
registro na anvisa(ms), bem 
como instruções de uso e de 
segurança deverão estar 
impressos nos frascos ou nos 
rótulos. Frasco de 1 litro caixa 
com 12 unidades. 

2 

Água sanitária, com no mínimo 
de 2% de teor de cloro 
ativo,solução aquosa, a base de 
hipoclorito sódio ou cálcio, 
embalagem com validade de 6 
(seis) meses, frasco plástico 
opaco, teor de cloro ativo 2% PP 
a 2,5% PP, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, 
aos procedimentos 
adm.determinados pela ANVISA 
embalagem plástica com 1000 
ml, caixa com 12 unidades. 

CX 500  MARILUX  
            

21,00  
     

10.500,00  

 
3 

 
Álcool anti-séptico em gel para 
higienização das mãos, com 
graduação a 70°GL, 
acondicionado em bombona 
plástica de 5litros. Gel 
transparente isento de material 
em suspensão, que não deixe 
resíduos aderentes nas mãos. 
Sem fragrância ou com 
fragrância suave. Com lacre de 

 
CX 

 
300 

 
 ZULU  

            
82,60  

     
24.780,00  
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inviolabilidade (dentro do prazo). 
O produto deverá estampar no 
rotulo o numero do registro do 
ministério da saúde; o nome do 
fabricante ou importador, 
endereço completo, nome do 
técnico responsável pelo 
produto, composição química e o 
numero de telefone (SAC). 
Numero de lote, data da 
fabricação e prazo de validade 
do produto presentes no corpo 
ou rótulo da embalagem. Prazo 
de validade não inferior a 
12(doze) meses a contar da data 
da entrega pelo fornecedor. 
Deverá ser apresentado laudo 
comprobatório de ação contra 
microorganismos, 12 unidades. 

4 

Álcool, 48°GL, uso doméstico, 
embalagem plástica com 1000 
ml, INPM P/P a 15 graus 
centígrados, com selo INMETRO, 
validade de 3 (três) anos, 
produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos 
procedimentos 
adm.Determinados pela ANVISA  
caixa com 12 unidades. 

CX 150  SERTANEJO  
            

44,90  
      

6.735,00  

5 

Bacia, em material plástico 
resistente, de polipropileno, com 
capacidade de 20 (vinte) litros, 
com alça, sem aba, na cor 
bege.com capacidade mínima 
para 30 Litros 

UNID 150  IGUAL  
            

19,90  
      

2.985,00  

6 

Balde, em material plástico 
resistente, de polipropileno, com 
capacidade de 20 (vinte) litros, 
com alça, sem aba, na cor 
bege.com alça de metal, com 
capacidade mínima para 10 
litros. 

UNID 150  IGUAL  
            

14,60  
      

2.190,00  

 Balde, em material plástico                      
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7 resistente, de polipropileno, com 
capacidade de 20 (vinte) litros, 
com alça, sem aba, na cor bege. 
com alça de metal, com 
capacidade mínima para 100 
litros. 

UNID 150  IGUAL  48,85  7.327,50  

8 

Balde, em material plástico 
resistente, de polipropileno, com 
capacidade de 20 (vinte) litros, 
com alça, sem aba, na cor bege. 
com alça de metal, com 
capacidade mínima para 20 
litros. 

UNID 200  IGUAL  
            

13,45  
      

2.690,00  

9 

Cera liquida incolor Acrílica, Anti-
Derrapante. Embalagem de 5 
litros. Apresentar Registro ou 
Notificação na ANVISAcom 12 
unidades. 

CX 70  BRIO  
            

45,50  
      

3.185,00  

10 

Creolina líquida para desinfetar, 
com base de creosol/ácido 
cresílico, em lata contendo 
1000ml, com tampa perfurável, 
prazo de validade de no mínimo 
90% a vencer na data de 
entrega. A composição, a data 
de fabricação, o prazo de 
validade, o número de registro 
na ANVISA (ms), e as instruções 
de uso e de segurança deverão 
estar impressos nos rótulos ou 
nas latas CAIXA COM 12 
Unidades. 

CX 40  UFE  
            

49,00  
      

1.960,00  

11 

Desentupidor para vaso 
sanitário, confeccionado em 
borracha flexível e cabo grande 
de madeira resistente. Padrão de 
qualidade triângulo, santa maria 
ou superior 

UNID 50  IGUAL  
              

9,30  
         

465,00  

12 

Desinfetante liquido leitoso de 
uso geral, acondicionado em 
embalagem plástica 500 ml com 
tampa roscável ou flip-
top,tensoativo biodegradável.O 

CX 400  ESTRELA  
            

22,90  
      

9.160,00  
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produto deverá constar como 
saneante registrado, com 
registro válido (dentro do 
prazo).Essências admitidas: 
eucalipto,lavanda ou 
jasmim.Para desinfecção, 
limpeza e desodorização de 
ambientes e superfícies.O rotulo 
deverá estampar no rotulo o 
numero do registro no ministério 
da saúde; o nome do fabricante 
ou importador, endereço 
completo, nome do técnico 
responsável pelo produto, 
composição química e o numero 
de telefone do (SAC).). Numero 
de lote, data da fabricação e 
prazo de validade do produto 
presentes no corpo ou rótulo da 
embalagem. Prazo de validade 
não inferior a 12(doze) meses a 
contar da data da entrega pelo 
fornecedor com 12 unidades. 

13 

Desodorante sólido, para uso 
sanitário, higienizante, poder 
bactericida, fragrância 
perfumada agradável, produto 
registrado no ministério da 
saúde, embalagem contendo 01 
suporte e 01 refil com 
aproximadamente 35 gramas. 
Padrão de qualidade sany bril, 
harpic, glade ou superior. Prazo 
de validade de no mínimo 90% a 
vencer na data de entrega. A 
composição, data de fabricação e 
prazo de validade, o número de 
registro na ANVISA (ms), e 
instruções de uso e de 
segurança deverão estar 
impressos nos rótulos ou nas 
embalagens.  

UNID 700  MARILUX  
              

2,80  
      

1.960,00  

 Desodorizador de ambientes                      



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE PARAZINHO 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Senador João Câmara, n.º 20 - Centro - CNPJ. (MF) 08.113.631/0001-29 

www.parazinho.rn.gov.br 

 

 

14 sprays 400 ML. Apresentar 
Registro ou Notificação na 
ANVISA. cx com 12 unidades. 

UNID 200  BOMAR  10,90  2.180,00  

15 

Detergente em pó caixa com 20 
unidades. Princípio ativo alquil 
benzeno sulfonato de sódio, 
silicato de sódio, carbonato de 
sódio, teor de ativos mínimo de 
8,0%, PH=11,5 máximo, solução 
1% P/P, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 
acondicionado em caixa com 
1000 gramas, validade 2 (dois) 
anos, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, 
aos procedimentos adm. 
Determinados pela ANVISA. 

CX 200  MARILUX  
            

60,00  
     

12.000,00  

16 

Detergente Liquido neutro, 
biodegradável, acondicionado 
em embalagem plástica com 500 
ml.Embalagem com tampa de 
pressão e bico dosador 
econômico.Biodegradável,confor
me exigência da Portaria n°874 
da SVS/MS.O produto deverá 
constar como saneante 
notificado,com notificação 
válida(dentro do 
prazo).Aplicação: lavagem de 
louças e utensílios de copa e 
cozinha, bem como limpeza de 
pisos e azulejos.O produto 
devera estampar no rotulo a 
frase “produto notificado na 
ANVISA/MS”,  o nome do 
fabricante ou importador, 
endereço completo, nome do 
técnico responsável pelo 
produto, composição química e o 
numero de telefone (SAC). 
Numero de lote,data da 
fabricação e prazo de validade 
do produto presentes no corpo 

CX 400  MARILUX  
            

21,40  
      

8.560,00  
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ou rótulo da embalagem.Prazo 
de validade não inferior a 
10(dez)meses a contar da data 
da entrega pelo fornecedor caixa 
com 12 und. 

17 

Esfregão de aço inox. Produto 
fabricado em arame de 
aço.Produto específico para 
desincrustar sujeira pesada em 
equipamentos rústicos, fogões a 
lenha e de ferro, 
churrasqueiras,amplamente 
utilizado na limpeza de panelas, 
fornos, pratos,louças de vidro, 
sumidouros, telhas, banho de 
banheira, peças da máquina, 
ferramentas. Embalagem com 2 
unidades. 

UNID 120  LIMPANO  
            

44,00  
      

5.280,00  

18 

Esponja de lã de aço carbono, 
embalagem plástica com 8 
unidades,acondicionado com 14 
pacotes.Embalagem com peso 
liquido não inferior a 
60g.Dimensões aproximadas da 
unidade 40x90mm.Produto com 
textura adequada ao uso a que 
se destina e livre de sinais de 
oxidação. O produto devera 
estampar no rotulo o nome do 
fabricante ou importador, 
endereço completo, nome do 
técnico responsável pelo 
produto, composição química e o 
numero de telefone (SAC). 
Numero de lote, data da 
fabricação e prazo de validade 
do produto presentes no corpo 
ou rótulo da embalagem. Prazo 
de validade não inferior a 
12(doze) meses a contar da data 
da entrega pelo fornecedor. 

PCT 200  MARILUX  
            

12,80  
      

2.560,00  

 
 

Esponja dupla face para uso 
domestico acondicionada em 
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19 embalagem plástica individual. 
Composição: lado macio: 
espuma de poliuretano com 
bactericida; lado abrasivo: fibra 
sintética com abrasivo. Ambas as 
faces deverão apresentar 
resistência e durabilidade 
adequadas ao uso a que se 
destinam. A adesão entre ambos 
os materiais da espoja deverá 
apresentar resistência suficiente 
aos esforços de tração 
decorrentes do uso normal. 
Dimensões 110x75x20mm, com 
variação dimensional máxima de 
5 mm no comprimento ou na 
largura. O produto devera 
estampar no rotulo o nome do 
fabricante ou importador, 
endereço completo, nome do 
técnico responsável pelo 
produto, composição química e o 
numero de telefone (SAC)caixa 
com 60 unidades. 

CX 120 UTILISSIMA  38,60  4.632,00  

20 

Flanela para limpeza, na cor 
laranja100% algodão, medindo 
aproximadamente (30x40) cm, 
percentual variando (2x3) cm, na 
cor laranja, embalado em 
embalagem apropriada. 

UNID 1000 
 

FLANEMBERG  
              

2,89  
      

2.890,00  

21 
Guardanapo de papel branco 20 
Cm x 23 Cm Folha Simples.  

PCT 300  LEVE  
              

1,85  
         

555,00  

22 

Limpa vidros, líquido, para 
limpeza de vidros e acrílicos, 
embalagem com 500 ml caixa 
com 12 unidades. 

CX 50  MARILUX  
            

43,30  
      

2.165,00  

23 

Lustra móveis,emulsão aquosa 
cremosa, perfumado, para 
superfície em geral (exceto piso), 
composto de cera 
microcristalina, óleo parafinico, 
silicone, alcalizante, espessante, 
tensoativo, formaldeido, solvente 

CX 30  POLIFLOR  
            

52,90  
      

1.587,00  
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alifático, perfume e água, 
embalado em frasco plástico, 
produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos 
procedimentos adm. 
determinados pela 
ANVISA.embalagem com 200 ml, 
caixa com 20 unidades. 

24 

Luva em látex antiderrapagem, 
TAM. "G", palma antiderrapante; 
interior liso, com acabamento 
nas bordas. Na cor amarela.De 
acordo com a ABNT NBR 13.393. 

UNID 100  TALGE  
              

9,50  
         

950,00  

25 

Luva em látex antiderrapagem 
TAM. "M", palma antiderrapante; 
interior liso, com acabamento 
nas bordas. Na cor amarela.De 
acordo com a ABNT NBR 
13.393.. 

UNID 150  TALGE  
              

9,50  
      

1.425,00  

26 

Mangueira, medindo 
aproximadamente 20 metros, 
original do fabricante, 
informações do fabricante e 
composição estampados na 
embalagem. 

UNID 50  IGUAL  
            

36,00  
      

1.800,00  

27 

Naftalina, bolinhas sólidas 
brancas, aplicação: repelente de 
traças e baratas. Pacote de 50g. 
Prazo de validade de no mínimo 
90% a vencer na data de 
entrega. A composição, data de 
fabricação, prazo de validade, o 
número de registro na 
anvisa(ms), e instruções de uso 
e de segurança deverão estar 
impressos nos rótulos ou nos 
pacotes. Pacote com 12 
unidades. 

PCT 200  SANY  
              

3,95  
         

790,00  

28 

Pá, para lixo, com aparador em 
metal, medindo 
aproximadamente 20 x 5 cm, e 
cabo em madeira medindo 
aproximadamente 70cm,com 

UNID 300  ESTRELA  
            

10,20  
      

3.060,00  



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE PARAZINHO 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Senador João Câmara, n.º 20 - Centro - CNPJ. (MF) 08.113.631/0001-29 

www.parazinho.rn.gov.br 

 

 

informações do fabricante. 

29 

Pano de chão alvejado em tecido 
com 100% algodão. Tecido 
dobrado e costurado em forma 
de saco com dimensões finais 
mínimas de 45x65 cm. Tecido 
com boa absorção, espessura e 
resistência adequadas ao uso a 
que se destina. Não deve 
apresentar desfiamento nas 
bordas. O produto deverá vir 
com identificação do fabricante 
(nome e CNPJ), indicação das 
medidas e da matéria-prima. 
Peso mínimo por unidade de 
150g com informações do 
fabricante e com composição 
estampados no corpo da peça. 

UNID 1000  NACIONAL  
              

4,00  
      

4.000,00  

30 

Papel higiênico, classe 01, 
fragrância neutra, na cor branca, 
alvura ISO maior que 80%, 
índice de maciez menor que 6 
NM/G, resistência a tração 
ponderada igual ou maior que 90 
N/M, quantidade de furos menor 
que 100 MM2/M2, quantidade de 
pintas menor que 200 MM2/M2, 
tempo de absorção de água 
menor que 6 s, conforme Norma 
ABNT NBR 15464-1 e 15134, 
características complementares: 
matéria prima 100% fibra 
vegetal, comprimento do rolo 
30m – com tolerância de 2%, 
com largura de 10 cm – com 
tolerância de 2%, diâmetro no 
máximo 11,7 cm, largura do 
tubete 10cm – com tolerância de 
2%, diâmetro interno maior que 
4 cm, formato gofrado, picotado, 
rotulagem contendo: c/ 
identificação da classe, marca, 
quantidade de rolos, aroma, 

FD 300  PERSONAL  
            

72,50  
     

21.750,00  
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metragem do papel, nome do 
fabricante e fantasia, CNPJ, e-
mail, telefone do SAC, 
embalagem com boa visibilidade 
do produto. branco, macio, sem 
perfume, picotado e gofrado ou 
texturizado, 100%fibra 
celulósicas, folha dupla, com 
30m x 10 cm, embalagem 
plástica com 64 rolos.deverá 
apresentar, no momento da 
entrega deste item: Ficha técnica 
descritiva do produto fornecida 
pelo fabricante em papel 
timbrado e relatório de ensaio 
com características do produto 
comprovando os parâmetros 
enquadrados na classe ABNT, 
exigidas. 

31 

Papel toalha,classe 01, 
quantidade de dobras 03, na cor 
branca, alvura ISSO maior que 
85%, quantidade de pintas 
menor que 5 MM2/M2, tempo de 
absorção de água menor que 6 
segundos, capacidade de 
absorção de água maior que 5 
G/G, quantidade de furos menor 
que 10 MM2/M2, resistência a 
tração a úmido maior que 90 
N/M, conforme Norma da ABNT 
NBR 15464-7 e 15134, 
característica complementares: 
matéria prima 100% fibra 
vegetal, dimensão da folha (23 x 
27) cm, acabamento liso, 
rotulagem contendo: c/ 
identificação da classe, marca, 
quantidade de folhas, dimensão 
da folha. 

PCT 1000  LEVE  
            

12,30  
     

12.300,00  

32 
Querosene, líquido claro, 
límpido, isento de água e 
materiais em suspensão, com 

CX 80  SERTANEJO  
            

48,00  
      

3.840,00  
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odor característico e 
desagradável, embalagem com 
1000 ml caixa com 12 unidades. 

33 

Rodo, corpo de metal, com 1 
lâmina em borracha 
reforçada,macia,fixada na parte 
inferior de base,medindo 
aproximadamente 30cm,cabo de 
madeira medindo 
aproximadamente 1,50m,com 
informações do fabricante e 
composição estampados no 
corpo da peça. 

UNID 300  ESTRELA  
              

7,30  
      

2.190,00  

34 

Sabão em barra não-glicerinado 
e perfumado, acondicionado em 
embalagem contendo 5 und de 
200g cada. Composição: sabão 
base de sódio. O produto deverá 
constar como saneante 
notificado ou registrado, com 
notificação ou registro válido 
(dentro do prazo). Aplicação: 
lavagem e limpeza em geral. 
Ação esperada: apresentar boa 
formação de espuma e bom 
rendimento, ser capaz de 
remover resíduos gordurosos, 
possuir aroma agradável, ser 
inócuo à pele, apresentado 
completa solubidade em água. O 
produto devera estampar no 
rotulo a frase “produto notificado 
na ANVISA/MS”, o nome do 
fabricante ou importador, 
endereço completo, nome do 
técnico responsável pelo 
produto, composição química e o 
numero de telefone (SAC). 
Numero de lote, data da 
fabricação e prazo de validade 
do produto presentes no corpo 
ou rótulo da embalagem. Prazo 
de validade não inferior a 

CX 150  MARILUX  
            

59,90  
      

8.985,00  
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12(doze) meses a contar da data 
da entrega pelo fornecedor. 
caixa com 10 pacote contendo 5 
unidades. 

35 

Sabonete, em barra,com 
glicerina,fragrâncias 
diversas,acondicionado em  
Embalagem original do 
fabricante,com registro do 
Ministério da Saúde,data de 
fabricação e de 
validade,informações do 
fabricante e composição 
estampada na 
embalagem,pesando,com no 
mínimo 90g. 

UNID 400  LUX  
              

2,60  
      

1.040,00  

36 

Sabonete líquido para mãos, 
embalagem com 2000 ml, 
original do fabricante, com 
registro do Ministério da Saúde, 
químico responsável, indicação 
de uso, composição, data de 
fabricação e de validade e 
informações do fabricante 
estampados na embalagem. 

UNID 200  ESTRELA  
            

12,00  
      

2.400,00  

37 

Saco plástico para lixo, preto, 
capacidade para 30 litros, em 
polietileno re forçado, sanfonado 
lateralmente e com costura 
eletrônica no fundo, embalagem 
com 100 unidades, original do 
fabricante, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e 
de validade e informações do 
fabricante estampados na 
embalagem. Constituído de 
polietileno de alta densidade 
(PEAD) virgem na cor branco 
leitoso, que ofereça perfeita 
resistência mecânica e 
proporcione a opacidade 
necessária à aplicação. A solda 
de fundo dever ser continua, 

PCT 400  RAVA  
            

17,00  
      

6.800,00  
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homogênea e uniforme, 
assegurando completa vedação e 
não permitindo a perda do 
conteúdo durante o manuseio, 
conforme a NBR – 9191.Com 
impressão de simbologia de 
material infectante, conforme a 
NBR – 7500 e o numero da 
subclasse de riso (6.2).Símbolos, 
textos e números impressos em 
preto.Acompanha lacre para 
fechamento.Produto em 
conformidade com resoluções 
RDC – ANVISA n°306/2004, e 
CONAMA n° 
358/2005.Dimensões: 59x62 cv 
com variação máxima de +- 
1cm. Capacidade mínima de 
carga 4,0 kg.Espessura mínima 
0,08mm. 

38 

Saco plástico para lixo, preto, 
capacidade para 100 litros, em 
polietileno reforçado, sanfonado 
lateralmente e com costura 
eletrônica no fundo, embalagem 
com 100 unidades, original do 
fabricante, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e 
de validade e informações do 
fabricante estampados na 
embalagem. Constituído de 
polietileno de alta densidade 
(PEAD) virgem na cor branco 
leitoso, que ofereça perfeita 
resistência mecânica e 
proporcione a opacidade 
necessária à aplicação. A solda 
de fundo dever ser continua, 
homogênea e uniforme, 
assegurando completa vedação e 
não permitindo a perda do 
conteúdo durante o manuseio, 
conforme a NBR – 9191.Com 

PCT 500  RAVA  
            

28,20  
     

14.100,00  
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impressão de simbologia de 
material infectante, conforme a 
NBR – 7500 e o numero da 
subclasse de riso (6.2).Símbolos, 
textos e números impressos em 
preto.Acompanha lacre para 
fechamento.Produto em 
conformidade com resoluções 
RDC – ANVISA n°306/2004, e 
CONAMA n° 
358/2005.Dimensões: 75x95 cv 
com variação máxima de +- 
1cm. Capacidade mínima de 
carga 8,4 kg.Espessura mínima 
0,12mm. 

39 

Saco plástico para lixo, preto, 
capacidade para 60 litros, em 
polietileno reforçado, sanfonado 
lateralmente e com costura 
eletrônica no fundo, embalagem 
com 100 unidades, original do 
fabricante, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e 
de validade e informações do 
fabricante estampados na 
embalagem. Constituído de 
polietileno de alta densidade 
(PEAD) virgem na cor branco 
leitoso, que ofereça perfeita 
resistência mecânica e 
proporcione a opacidade 
necessária à aplicação. A solda 
de fundo dever ser continua, 
homogênea e uniforme, 
assegurando completa vedação e 
não permitindo a perda do 
conteúdo durante o manuseio, 
conforme a NBR – 9191.Com 
impressão de simbologia de 
material infectante, conforme a 
NBR – 7500 e o numero da 
subclasse de riso (6.2).Símbolos, 
textos e números impressos em 

PCT 300  RAVA  
            

24,30  
      

7.290,00  
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preto.Acompanha lacre para 
fechamento.Produto em 
conformidade com resoluções 
RDC – ANVISA n°306/2004, e 
CONAMA n° 
358/2005.Dimensões: 58x76 cv 
com variação máxima de +- 
1cm. Capacidade mínima de 
carga 10 kg.Espessura mínima 
0,10mm,original do fabricante, 
indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade 
e informações do fabricante 
estampados na embalagem 

40 

Saco plástico para lixo hospitalar 
capacidade para 50 litros, em 
polietileno reforçado, sanfonado 
lateralmente e com costura 
eletrônica no fundo, constituído 
de polietileno de alta densidade 
(PEAD) virgem na cor branco 
leitoso, que ofereça perfeita 
resistência mecânica e 
proporcione a opacidade 
necessária à aplicação. A solda 
de fundo dever ser continua, 
homogênea e uniforme, 
assegurando completa vedação e 
não permitindo a perda do 
conteúdo durante o manuseio, 
conforme a NBR – 9191.Com 
impressão de simbologia de 
material infectante, conforme a 
NBR – 7500 e o numero da 
subclasse de riso (6.2).Símbolos, 
textos e números impressos em 
preto.Acompanha lacre para 
fechamento.Produto em 
conformidade com resoluções 
RDC – ANVISA n°306/2004, e 
CONAMA n° 
358/2005.Dimensões: 63x80 cv 
com variação máxima de +- 

PCT 200  RAVA  
            

29,50  
      

5.900,00  
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1cm. Capacidade mínima de 
carga 10 kg.Espessura mínima 
0,10mm.Peso mínimo por cento 
1,8kg., original do fabricante, 
indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade 
e informações do fabricante 
estampados na embalagem 

41 

Saco plástico para lixo, preto, 
capacidade para 40 litros, em 
polietileno reforçado, sanfonado 
lateralmente e com costura 
eletrônica no fundo, embalagem 
com 100 unidades, original do 
fabricante, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e 
de validade e informações do 
fabricante estampados na 
embalagem. Constituído de 
polietileno de alta densidade 
(PEAD) virgem na cor branco 
leitoso, que ofereça perfeita 
resistência mecânica e 
proporcione a opacidade 
necessária à aplicação. A solda 
de fundo dever ser continua, 
homogênea e uniforme, 
assegurando completa vedação e 
não permitindo a perda do 
conteúdo durante o manuseio, 
conforme a NBR – 9191.Com 
impressão de simbologia de 
material infectante, conforme a 
NBR – 7500 e o numero da 
subclasse de riso (6.2).Símbolos, 
textos e números impressos em 
preto.Acompanha lacre para 
fechamento.Produto em 
conformidade com resoluções 
RDC – ANVISA n°306/2004, e 
CONAMA n° 
358/2005.Dimensões: 58x76 cv 
com variação máxima de +- 

PCT 100  RAVA  
            

20,60  
      

2.060,00  
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1cm. Capacidade mínima de 
carga 10 kg.Espessura mínima 
0,10mm,original do fabricante, 
indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade 
e informações do fabricante 
estampados na embalagem 

42 

Soda cáustica, embalagem com 
300g, acondicionado em 
embalagem original do 
fabricante, com registro do 
Ministério da Saúde, com 98 a 
99%,escama, embalagem de 
1000g data de fabricação e de 
validade, informações do 
fabricante e composição 
estampada na embalagem. 

UNID 300  LIMPAFACIL  
              

7,85  
      

2.355,00  

43 

Vassoura com corpo revestido 
em plástico rígido com 
extremidade rosqueada e cerdas 
em nylon medindo de 26 a 30 
cm de comprimento x 4,5 a 5 cm 
de largura. Cabo em madeira 
com 140cm de altura. 

UNID 250  ESTRELA  
              

8,10  
      

2.025,00  

44 

Vassoura de pêlo com cerdas 
sintéticas medindo 
aproximadamente 30 cm, cabo 
em madeira, altura mínima das 
cerdas 6cm.Cerdas em 
polipropileno.Cepa em plástico 
resistente ou madeira e cabo de 
madeira plastificado com 
ponteira plástica para 
pendurar.comprimento mínimo 
do cabo: 1,20m.Deve apresentar 
resistência adequada ao uso a 
que se destina e facilidade na 
remoção de detritos e pó. c/ 
informações do fabricante e 
composição estampados na 
peça. 

UNID 300  CONDOR  
              

7,00  
      

2.100,00  

 
 

Vassoura, piaçava, N°10, forma 
leque, altura mínima das cerdas 
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45 11 cm. Cepa em madeira 
revestida com chapa e cabo de 
madeira plastificado com 
ponteira plástica para pendurar. 
Comprimento mínimo do cabo 
1,20m. Deve apresentar 
resistência adequada ao uso a 
que se destina e facilidade na 
remoção de detritos e pó.  com 
informações do fabricante e com 
composição estampados no 
corpo da peça. 

UNID 300 ESTRELA  6,10  1.830,00  

46 

Vassourão de piaçava, corpo de 
madeira revestido de lata, cabo 
em madeira revestido de lata, 
cabo em madeira, com 
informações do fabricante e 
composição, estampados no 
corpo da peça. 

UNID 150  ESTRELA  
            

14,70  
      

2.205,00  

47 

Copo descartável em 
polipropileno (PP) com 
capacidade p/180 ml, padrão 
ABNT, acondicionado em 
mangas com 100 und. Capaz de 
conter líquidos frios e quentes, 
resistente a temperaturas de até 
100c°. Fabricado em resina 
virgem de polipropileno atóxico. 
Corpo estriado (com frisos) para 
maior isolamento térmico. Cor 
branca, transparente ou creme. 
Resistência mínima a 
compressão lateral: 1,63N. Com 
as informações estampadas em 
alto relevo no fundo do copo: 
marca ou identificação do 
fabricante, capacidade do copo e 
símbolo de identificação do 
material plástico para fins de 
reciclagem, conforme a NBR-
13230. Embalagem primaria: 
saco plástico transparente 
(manga), perfeitamente lacrado, 

CX 300 
 

COPOCENTR
O  

            
79,90  

     
23.970,00  
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contendo 100und, com as 
seguintes informações 
estampadas: nome e CNPJ do 
fabricante, numero do telefone 
do (SAC), capacidade do copo, 
quantidade de copos e 
gramatura mínima do copo. Peso 
mínimo por manga 220 gramas. 
Embalagem secundaria: caixa de 
papelão resistente. Os copos 
deverão atender as 
características mínimas fixadas 
pela NBR-14865. cx com 25 pct 

48 

Copo descartável para café em 
poliestireno branco ou 
translúcido. Capacidade de 50 
ml, pesando 0,75 g cada copo; 
medindo Aproximadamente 5 cm 
de diâmetro da boca; 3,2 cm de 
diâmetro.Do fundo e 4 cm de 
altura. O copo deve trazer 
gravado em relevo, com 
caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca ou 
Identificação do fabricante, a 
capacidade e o símbolo de 
Identificação de material para 
reciclagem. Acondicionado. 
Conforme fabricante, de forma a 
garantir higiene e integridade do 
produto até seu uso. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência e 
quantidade em conformidade c/ 
a NBR 13230 da BNT. 

CX 200 
 

COPOCENTR
O  

            
74,60  

     
14.920,00  

49 

Desinfetante super concentrado 
para desinfecção e aromatização 
de ambientes. Isento de 
partículas insolúveis ou materiais 
precitados. Contendo 
externamente prazo de validade, 
nome do responsável técnico, 

UNID 80  BRIO  
          

120,00  
      

9.600,00  
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fabricante, registro ou 
notificação no Ministério da 
saúde, quantidade, modo de 
usar, composição química, forma 
de conservação e 
armazenamento; advertência 
para não utilização da 
embalagem, precauções ,classe 
toxicológica ( se houver) conduta 
em caso de acidentes. 2 litros 
nos perfumes eucalipto, jasmin, 
Limão, Lavanda, Pinho, Talco. 

50 

Detergente liquido de uso 
hospitalar; embalagem de 5 
litros; caixa com 4 unidades 
princípio ativo linear alquil 
benzeno, sulfonato de sódio, 
teor mínimo de 6%, composição 
básica tensoativos: aniônicos, 
não iônicos, coadjuvante, 
preservantes, sequestrante, 
espessante, fragrâncias e outras 
substâncias químicas permitidas, 
valor do PH entre 6,0 e 8,0, 
solução a 1% P/P, composição 
aromática neutra, incolor, com 
validade de 3 (três) anos, 
acondicionado em frasco 
plástico, contendo 500 ml, 
produto sujeito a verificação no 
ato da entrega, aos 
procedimentos adm. 
determinados pela ANVISA.  

UNID 60  BECKER  
          

105,40  
      

6.324,00  

51 
Removedor para roupas de uso 
hospitalar; embalagem com 5 
litros. 

UNID 70  BECKER  
            

91,20  
      

6.384,00  

52 

Lençol Hospitalar 70x50 picotado 
cx com 6 rolos.Confeccionado 
em tecido 100% polipropileno, 
cor branca, com ou sem 
elásticos. 

CX 100  JOFEL  
            

90,00  
      

9.000,00  

 
 

Álcool Gel para higienizar as 
mãos em hospitais, clínicas, 
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53 hotéis, motéis, indústria de 
alimentos, restaurantes e 
cozinhas industriais. Ação 
bactericida e antisséptica. 
Embalagem transparente cx com 
12 unidades. 

CX 100  ZULU  76,20  7.620,00  

54 
Mop pó 40 cm completo com 
cabo de alumínio, suporte de 40 
cm. 

UNID 30  LIMPANO  
            

81,20  
      

2.436,00  

55 
Mop água completo com cabo de 
alumínio, suporte de 40 cm. 

UNID 30  LIMPANO  
            

64,10  
      

1.923,00  

56 
Suporte plástico para mop pó de 
40 cm. 

UNID 60  ZIGZAG  
            

26,10  
      

1.566,00  

57 
Suporte plástico para mop água 
de 40 cm. 

UNID 60  ZIGZAG  
            

26,10  
      

1.566,00  

58 

Pano de prato (copa) em tecido 
100% algodão, atoalhado, com 
acabamento costurado nas 
bordas. Para uso institucional. 
Dimensões mínimas: 45x65cm, 
com tolerância de +- 5 cm. Peso 
mínimo de 90g. De primeira 
linha. pacote com 12 unidades. 

PCT 100  ENXUGABEM  
            

27,40  
      

2.740,00  

59 

Polidor de metais liquido, 
acondicionado em embalagem 
metálica de 200 ml com tampa 
rosqueavel. Composição 
principal: agentes abrasivos, 
oleína e amônia. Limpar, lustrar 
e proteger qualquer tipo de 
metal ou cromado sem riscar. 
Deve apresentar bom 
rendimento e concentração de 
ativos compatível ao uso a que 
se destina. cx com 24 unidades. 
O produto devera estampar no 
rotulo o nome do fabricante ou 
importador, endereço completo, 
nome do técnico responsável 
pelo produto, composição 
química e o numero de telefone 
(SAC). Numero de lote, data da 
fabricação e prazo de validade 

CX 60  MARILUX  
            

53,40  
      

3.204,00  
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do produto presentes no corpo 
ou rótulo da embalagem. Prazo 
de validade não inferior a 
12(doze) meses a contar da data 
da entrega pelo fornecedor. 

Valor Total 323.714,50 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, em 

até 30 (trinta) dias após a apresentação de notas fiscais e faturas, 
devidamente atestadas pela unidade responsável:  

 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada 

dos seguintes documentos:  
 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 
d) Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, relativo ao FGTS, expedido pela 

Caixa Econômica Federal; 
e) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado; 
g) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
h) 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 do FORNECEDOR, 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. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a 

firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de 
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao 
particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de 
condições.  
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Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do 

objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em 
forma de extrato, no Diário Oficial do Município.  

 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em 

decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao 
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado 
para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as 

seguintes condições:  
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada 

pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.  
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como 
pronto para serem utilizados.  

c) A entrega deverá ser feita no endereço do órgão participante, citado na 
Autorização de Serviços. 

d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega 
correrão por conta da Contratada.  

 
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as 

seguintes condições:  
 
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão 

responsável pela aceitação dos itens desta ARP.  
b) Não serão aceitos produtos com prazo de vencimento da garantia inferior ao 

definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu recebimento 
definitivo.  

c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, 
o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da 
Contratante responsável pelo recebimento.  

d) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado 
após o recebimento definitivo.  

e) Constatada irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
poderá:  

e.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou 
de partes;  
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e.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser 
respeito à especificação.  

f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo 
de 5 (cinco) 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 à Administração;  
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso no 

fornecimento ou execução do objeto licitado, sem prévia justificativa, até o 
máximo de 9% (nove por  cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato, em 
caso de infrações  reincidentes que venham a causar prejuízos a 
administração; 

d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, 
em caso de infrações graves que venham a provocar razões de rescisão 
contratual; 

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 fornecimento, 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”.  
c) As multas previstas no Art. 14, poderão ser aplicadas à licitante, sendo 
descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura.  
 
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos 
da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração 
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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 do ÓRGÃO GERENCIADOR, no qual 
serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.  
 
Art. 15. O Fornecedor 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 fornecedor, desde que apresente solicitação por 
escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas 
neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual.  
 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do 
art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da 
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
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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 pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os 

termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 3.931/2001, ou legislação 
vigente à época do fato ocorrido.  

 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o 

Foro da Comarca do Município de João Câmara/RN. 
 
Nada mais havendo a tratar, lavrei, Marcos Antônio de Oliveira, Prefeito 
municipal a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.  

 
 

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Empresa: 
 
Comercial Medeiros & Medeiros Rep. E Serv. de Papelaria Ltda 
CNPJ: 10.597.041/0001-60 
Mário Sérgio de Medeiros 
CPF: 791.695.204-10 
Sócio Gerente 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


