ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 004B/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO - SMG, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com sede na Alameda Dona
Esmeralda, 206, bairro Jardim Primavera, Duque de Caxias, neste ato representada pelo Secretário
Municipal de Governo, Sr.João Carlos de Sousa Brecha, nomeado(a) pela Portaria n° 308S de 2017,
inscrito(a) no CPF sob o n° 033.387.867-19, portador(a) da OAB/RJ n° 133.056, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 037/2021, na forma, para REGISTRO DE
PREÇOS n° 004B/2022, processo administrativo n° 010/001296/2020; RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e aualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.° 7591/2020, e
em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto Aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, Unidades escolares e demais unidades vinculadas a esta SecretariaÇ
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
037/2021 e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
•

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais
condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

RAZÃO SOCIAL: SUPER UNIDOS COMERCIO DE AUMENTOS EIRELl
ENDEREÇO: RUA SENADOR JOSE KAIRALA N°291 - QUADRA 53 - LOTE 29 - VILA SÃO LUIZ
- DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP: 25.086-010
TEL: (21) 2671-8341
EMAIL: unidos@ superunidosbrasiLcom .br
CNPJ: 23.311.098/0001-01

O /
Página 1 de 6

v/

\

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

"Wí

'' ~ P R E F E I T U R A MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

[serviço publico municipal
S2PROCESSO: ÓtâfOO
RLI3RICA: 0 / FLS:3S

'SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
.

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:
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35

ÁLCOOL EM GEL 70°
PARA DESINFECÇÃO,
COM AÇÃO
ANTl BACTERIANA,
30MB0NA 5 LITROS
BORRIFADOR,
PLÁSTICO, SPRAY,
CONTENDO BICO
BORRIFADOR,
CAPACIDADE: 500 ML
DESINFETANTE LÍQUIDO
GERMICIDA,
BACTERICíDA,
CONCENTRADO. 33 Cl 5
LITROS.
DISPENSER
HIGIENIZADOR,
PLÁSTICO ABS,
CAPACIDADE: 400 ML,
FIXAÇÃO: PAREDE.
BRANCO.APU CAÇÃO:
MÃOS. VISOR FRONTAL
PARA ÁLCOOL GEL OU
SABONETE ÜQUIDO
SUPORTE DE PAPEL
INTERFOLHA 3RANCO,
ABS,DIMENSÕES :
ALTURA 29CM X
LARGURA 25CM X 12CM
PROF.
SUPORTE DE PAPEL
INTERFOLHA BRANCO.
ABS,DIMENSÕES:
ALTURA 29CM X
LARGURA 25CM X 12CM
PROF. LIMPA VIDRO
COM PULVERIZADOR EM
GATILHO QUE
CONTENHA EM SUA
FORMULAÇÃO LAURIL
ÉTER SULFATO DE
SÓDIO, FRASCO COM
DE 500 ML. VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES A
PARTIR DA ENTREGA
LIXEIRA PARA
BANHEIRO EM
PLÁSTICO
RESISTENTE.COM
ACONDICÍONAMENTO
POR PEDAL E
CAPACIDADE PARA 20
LITROS.
LUVA DESCARTÁVEL EM
LÁTEX, SEM TALCO,
AMBIDESTRA, ISENTA
DE PÓ,
HIPOALERGÊNICA TAMANHOG
PAPEL HIGIÊNICO,
MATERIAL CELULOSE
VIRGEM, COMPRIMENTO
30. LARGURA 10, TIPO
PICOTADO, FOLHAS
DUPLA COR BRANCA,
SEM PERFUME,
ACONDICIONADOS EM

11.482

BBC/5L

m m m m
FENIX

20,50

235.381,00

✓

43.352

UNID

TOPBEL

3,10

134.391,20

29.509

BBC/5L

HIPERUMP

4,50

133.240,50

31.918

UNID

NOBRE

15,20

485.153,60

UNID

NOBRE

18,00

402.650,00

FR C/50
ML

WORKER

1,95

39.881,40

UNID

ANTARES

19,90

388.050,00

6.287

PCTC/
100 UNID

VABENE

17,99

113.103,13

17.347

FARDO

PAPOULA

20,00

346.940,00

22.370

20.452

19.500
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FARDOS DE 64 ROLOS
CADA UM
PANO DE LIMPEZA
SUPER GRANDE ,
MEDIDAS: 55CM X 75CM

33

58.110

UNID

VALOR TOTAL

•

94.719,30

1,63

EMIU

F LS:g)k

R$2.373.520,13

Os preços acima referidos incluem todos os custos e benefícios necessários ao atendimento
do objeto desta Ata de Registro de Preços, os quais permanecerão fixos e irreajustáveis.

ÓRGÃO (S) PARTICIPANTE (S)
1.

O (s) órgão (s) / entidades públicas participantes do registro de preços:
Orgão(s) Participante(s)
Secretaria Municipal de Educação

VALIDADE DA ATA
•

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do
respectivo extrato no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, não podendo ser prorrogada.

*

A publicação da Ata de Registro de Preços implicará em compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.

♦

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.

-

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
REVISÃO E CANCELAMENTO

•

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual deflação dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou materiais registrados, cabendo
ao Órgão Gerenciador negociar junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na

alínea “d” do inciso I! do caput dc art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores médios praticados pelo mercado.

•

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores médios praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, na forma do art.
24, inciso 111, do Decreto Municipal 6795/2017.

•

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores médios
de mercado observará a classificação realizada na forma do Decreto e de acordo com o edital.

•

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o órgão Gerenciador
poderá: liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, se confirmada
è veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, caso a comunicação ocorra antes dc
pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

•

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação, parcial ou
integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

•

O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo: descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços; não retirara nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tomar superior à média dos preços praticados no mercado; ou sofrer sanção
prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7o da Lei n°
10.520, de 2002.

•

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos l, I! e IV do caput do art. 87 da Lei
n°8.666/1993 será formalizado mediante Notificação do Órgão Gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

•

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer ainda por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados: por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.
DA ADESÃO
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Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por quaiquer órgão ou
entidade deste Município de Duque de Caxias, que não tenha participado do certame licrtatório,
mediante anuência do Órgão Gerenciador.
*

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e com os Órgãos Participantes.

•

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nessa Ata de Registro
de Preços.

*

O quantitativo decorrente das adesões externas à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços
para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

*

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Aderente Externo deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, devendo
cumprir todas as atribuições impostas aos Órgãos Participantes e demais orientações do Órgão
Gerenciador.

•

Compete ao Aderente Externo os atos relativos a cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimenío de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, devendo encaminhar ao Cadastro de Fornecedores do Município as
penalidades aplicadas ou informá-las ao Órgão Gerenciador quando se tratar dos órgãos ou
entidades citados no caput do art.27 do Decreto Municipal de n°6795/2017.

•

É facultada aos órgãos ou entidades de outros municípios, assim como, órgãos ou entidades
distritais, estaduais e federais a adesão à esta Ata de Registro de Preços, resguardadas as
disposições contrárias de cada ente, devendo cumprir os procedimentos descritos no art. 26 do
Decreto Municipal de n°6795/2017.

CONDIÇÕES GERAIS
*

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência anexo.
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•

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do arí. 65 da Lei n° 8.656/93.

*

A relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 037/2021 e a proposta da empresa
SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
Fica eleito o Foro da Comarca de Duque de Caxias para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em três vias de igual
teor.

Duque de Caxias, 27 de janeiro de 2022.
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JOÃO CARLOS DE]SQÜSA BRECHA
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Secretário Municipal ide Governo
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SUPER UNIDOS COMERCIO
DE AUMLVlENiGS EIRELI
Rua: Senador José Kairaia, n°291
| Vila São Luis - CEP: 25086-012
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