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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2010
PREGAO ELETRONICO N° 20100021

PROCESSO N° 10241133- 6

Aosn dias do mes de setembro de 2010, na sede da Secretaria do Planejamento e Gestao do Estado do
Ceara, foi lavrada a presente Ata de Registro de Pre90s, conforme delibera9ao da Ata do Pregao Eletr6nico nO
20100021/Seplag, e do respectivo resultado publicado no Diario Oficial do Estado em 03/09/2010, homologado as
fls 154, do Processo nO10241133- 6 , a ser assinada pela Secretaria titular da Secretaria do Planejamento e
Gestao - 6rgao Gestor do Registro de Pre90s e pelos representantes legais dos licitantes classificados para
registro de pre90s, todos qualificados e relacionados ao final, a qual sera regida pelas clausulas e condi90es
seguintes:

CLAuSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. 0 presente instrumento fundamenta-se:

a. no Pregao Eletr6nico nO20100021;
b. nos termos do Decreto Estadual nO28.087 de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006;
c. nos termos do Decreto Estadual nO20.089, 10/01/2006, DOE de 12/01/2006;
-d. no inciso II, do art. 15, da Lei nO8.666/93;
e. e, nas demais normas da Lei n° 8.666/93 e suas altera90es posteriores, e demais legisla9ao pertinente.

--clAuSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2..1. A presente Ata tem por objeto 0 REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURAS AQUISICOES DE PAPEL
ALCALINO E RECICLADO , PELOS ORG.A.OSE ENTIDADES PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO
_OE PRE<;OS DO ESTADO DO CEARA, cujas especifica90es e quantidades encontram-se detalhadas no anexo
01 - TERMO DE REFERENCIA do Edital .

$ubclillUsula Unica - Este instrumento nao obriga a Administra9ao a firmar contrata90es nas demandas
estimadas ou adquirir, exclusivamente por seu intermedio, os bens referidos na clausula segunda, podendo
realizar licita90es especificas, obedecida a legisla9ao pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indeniza9ao de qualquer especie aos licitantes detentores do registro de pre90s, sendo-Ihes assegurada a
preferencia de fornecimento, em igualdade de condi90es.

CLAuSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
3.1. A Ata de Registro de Pre90s tera validade pelo prazo maximo de 112(doze) meses, contados a partir da data
da sua assinatura.

CLAuSULA QUARTA - DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PR~COS
4.1. Cabera a Secretaria do Planejamento e Gestao do Estado do Ceara 0 gerenciamento deste instrumento, no
seu aspecto operacional e nas questoes legais, em conformidade com' as normas do Decreto Estadual n028.087,
de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006. '

CLAuSULA QUINTA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
5.1. Em decorrencia da publica9ao desta Ata, os participantes do SRP poderao efetuar compras diretamente aos
fornecedores com pre90s registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos:
I. emitir em 02 (duas) vias a Ordem de Compra, utilizando 0 SRP ( Sistema de Registro de Pre90s), sendo a
primeira enviada ao fornecedor e a segunda para arquivo do 6rgao/entidade contratante. .
II. A ordem de compra nao podera ter 0 valor inferior a R$ 100,00 (cern reais).
III.Comunicar mediante a instru9ao de processo, ao 6rgao Gestor eventuais irregularidades do detentor de
registro de pre90s.
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SubclaU5ula Primeira - Competira ao 6rgao Gestor do Registro de Preyos 0 controle e administrayao do SRP,
em especial:

I. Gerenciar a Ata de Registro de Preyos;
II. providenciar, sempre que solicitada, a indicayao do fornecedor detentor de preyo registrado, para atendimento
as necessidades da Administrayao, obedecendo a ordem de classificayao e aos quantitativos definidos nesta Ata;
III. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociayoes dos preyos registrados;
IV. aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preyos:

c)suspensao temporaria de participayao em licitayao e impedimenta de contratar com a Administrayao, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos.

V. cancelar 0 registro do fornecedor detentor do preyo registrado, em razao do disposto no Art. 22 do Decreto n°
28.087/2006;

VI. comunicar aos 6rgaos Participantes do SRP a aplicayao de penalidades ao fornecedor detentor de preyos
registrados.

I. tomar conhecimento da Ata de Registro de Preyos, inclusive das alterayoes porventura ocorridas, com. 0
objetivQ de assegurar, quando do seu use, 0 correto cumprimento de suas disposiyoes; . .

II. indicar 0 gestor de compras, quando da necessidade de utilizayao desse instrumento, ao qual, alem das
atribuiyoes previstas no art. 67 da Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, compete: •.

a)Promover consulta previa junto ao 6rgao Gestor do Registro de Preyos, quando da necessidade de aquisiyoes,
a fim de obter a indicayao do fornecedor, os respectivos quantitativos e os preyos a serem praticados,
encaminhando, tempestivamente, as informayoes sobre a aquisiyoes efetivamente realizadas;

b)Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preyos, que a aquisiyao a ser procedida atende aos
interesses da Administrayao Publica Estadual, sobretudo quanta aos valores praticados, informando ao 6rgao
Gestor do Registro de Preyos eventual desvantagem quanta a sua utilizayao;

c)Zelar pelo cumprimento das obrigayoes assumidas pelo fornecedor e,f/em coordenayao com 0 6rgao Gestor do
Registro de Preyos, pela aplicayao de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento dos compromissos
assumidos; ..•.

d)lnformar ao 6rgao Gestor do Registro de Preyos a recusa do detentor do preyo registrado em realizar 0
fornecimento, bem como 0 nao atendimento as condiyoes estabelecidas no Edital e as firmadas nesta Ata de
Registro de Preyos, alem das divergencias relativas a entrega e as caracteristicas do objeto licitado.

III. Realizar Pesquisa de Mercado, nos termos do inciso VIII do Art. 1° do Decreto Estadual nO28.087/2006 antes
de efetivar aquisiyoes de itens com preyos registrados caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias da
assinatura da Ata de Registro de Preyos e desde que 0 item nao tenha sido contemplado na ultima Pesquisa de
Mercado realizada, nos termos do paragrafo unico, do inciso VI do Art. 6° deste Decreto, visando verificar se os
preyos registrados estao de acordo com os praticados no mercado;

IV. comunicar ao 6rgao Gestor do Registro de Preyos, atraves de documento formal, a constatayao de preyo de
mercado inferior ao preyo registrado;
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b) comprovante de realiza<;ao da Pesquisa de Mercado, caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias do
ultimo pre<;o publicado para 0 item; e

SubclilU5ula Terceira -0 detentor do registro de pre<;os, durante 0 prazo de validade da Ata de Registro de
Pre<;os, fica obrigado a:

a) atender a todos os pedidos efetuados pelos 6rgaos e entidades participantes do SRP, bem como aqueles
decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua viglmcia;

b) fornecer os bens por pre<;o unitario registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do Sistema de
Registro de Pre<;os, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;

c) responder no prazo de ate 05 (cinco) dias a consultas do 6rgao Gestor de Registro de Pre<;os sobre a
pretensao de 6rgaos/entidades nao participantes de utilizar a Ata na condi<;ao de 6rgao/Entidade Interessado.

CLAuSULA SETIMA - DOS PRECOS REGISTRADOS
, 7.1. Os pre<;os registrados sao os pre<;os unitarios ofertados em cada item do Pregao Eletronico nO20100021,
contidos nas propostas dos licitantes signatarios desta Ata, os quais estao relacionados segundo a classifica<;ao
_de cada fornecedor, no Mapa de Pre<;os anexo a esta Ata, e servirao de base para as futuras contrata<;oes,
'observadas as condi<;oes de mercado .

.C.LAUSULA OITAVA - DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS
'8: 1'. Os pre<;os registrados s6 poderao ser revistos nos casos previstos nesta Ata, no Edital de Pregao Eletronico
n620100021 e obedecendo ao seguinte:

1~:Sempre que verificar que 0 pre<;o registrado esta acima do pre<;o de mercado, 0 6rgao Gestor convocara 0
fornecedor para negociar 0 pre<;o registrado e adequa-Io ao pre<;o corrente, procedendo a respectiva altera<;ao na
Ata, caso haja a concordancia do Detentor do Registro. Frustrada a negocia<;ao, 0 fornecedor sera liberado do
cbmpromisso assumido, respeitados os contratos ja firmados;

II. nao havendo exito nas negocia<;oes com 0 primeiro colocado, 0 6rgao Gestor pod era convocar os demais
fornecedores classificados para, nas mesmas condi<;oes, oferecer igual oportunidade de negocia<;ao, ou revogar
a Ata de Registro de Pre<;os ou parte dela;

III. 0 Fornecedor podera solicitar a revisao dos pre<;os registrados, m~diante requerimento fundamentado, com
apresenta<;ao de comprovantes e de planilha detalhada do custo, qJe demonstrem que 0 mesmo nao pode
cumprir as obriga<;oes assumidas, em fun<;ao da eleva<;ao dos custos dos bens, decorrentes de fatos
supervenientes. 0 6rgao Gestor providenciara a altera<;ao na Ata de Regj,stro de Pre<;os, caso acate 0 pedido ou,
se indeferido, 0 licitante podera ser Iiberado do compromisso assumido; ,

IV. em qualquer hip6tese os pre<;os decorrentes da revisao nao poder~o ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se, no mlnimo, a diferen<;a percentual apurada entre 0 valor originalmente constante da proposta do
licitante e aquele vigente no mercado a epoca do registro;

V. Serao considerados pre<;os de mercado, os pre<;os que forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados
pela Administra<;ao para os bens;

VI. As altera<;oes dos pre<;os registrados oriundas da revisao dos mesmos serao comunicadas aos Participantes e
publicadas no Diario Oficial do Estado e na pagina oficial do Governo do Estado na INTERNET.

CLAuSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
9.1 Os pre<;os registrados na presente Ata poderao ser cancelados de pleno direito, nas seguintes situa<;oes,
alem de outras previstas no Edital do Pregao Eletronico nO20100021 e em lei:
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I. No caso do licitante classificado recusar-se a atender a convocac;ao para assinar a Ata de Registro de Prec;os
no prazo estabelecido pela Administrac;ao, sem justificativa aceitavel;

III. na hip6tese do detentor de prec;os registrados recusar-se a fornecer 0 bem registrado, quando solicitado pelos
participantes do SRP;

IV. na hip6tese do detentor de prec;os registrados nao aceitar reduzir os prec;os registrados quando estes se
tornarem superiores aos de mercado;

V. nos casos em que 0 detentor do registro de prec;os ficar impedido ou for declarado inid6neo para licitar ou
contratar com a Administrac;ao;

SubclaU5ula Primeira - A comunicac;ao do cancelamento do registro de prec;os, nos casas previstos
anteriormente, sera feita por correspondencia com aviso de recebimento ou por meio eletr6nico, juntando-se
comprovante nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.

SubclaU5ula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel 0 enderec;o do fornecedor, a
comunicac;ao sera feita mediante publicac;ao no Diario Oficial do Estado do Ceara, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado 0 registro de prec;os a partir de 05 (cinco) dias liteis contados da uU:ima
publicac;ao.

SubclaU5ula Terceira - Fica assegurado 0 direito a defesa e ao contradit6rio nos casas de cancelamento 4e
registro de prec;os de que trata esta clausula, sendo oferecido 0 prazo de 05 (cinco) dias liteis contados da
ciencia do cancelamento, para interposic;ao do recurso.

Cu\USULA DECIMA - DAS CONDICOES PARA A AQUISICAO
10.1. As aquisic;5es de bens que poderao advir desta Ata de Registro de Prec;os serao formalizadas por meio de
ORDEM DE COMPRA , emitida no Sistema de Registro de Prec;os.

Subclau5ula Primeira -Caso 0 fornecedor nao cumpra 0 prazo estabelecido na ORDEM DE COMPRA ou se
recuse a efetuar 0 fornecimento, tera 0 seu registro de prec;o cancelado, sem prejuizo das demais sanc;5es
previstas em lei, nesta Ata e no Edital do Pregao nO20100021.

Subclau5ula Segunda - Neste caso, 0 Participante podera, com a prev)a autorizac;ao do 6rgao Gestor convidar,
sucessivamente, por ordem de classificac;ao, os demais licitantes, os qU~is ficarao sujeitos as mesmas condic;oes
previstas para 0 primeiro classificado.

~/

Subclau5ula Terceira - 0 fornecedor obriga-se a manter as mesmas condic;oes de habilitac;ao e qualificac;ao
exigidas na licitac;ao, durante toda a execuc;ao desta Ata.

10.2. 0 fornecedor sera obrigado a atender todos os pedidos efetuados .pelos 6rgaos e entidades participantes do
SRP durante a vigen cia da Ata de Registro de Prec;os, mesmo que a entrega do objeto esteja prevista para data
posterior a do vencimento da Ata.

11.CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA- DA EXECUCAO DO OBJETO L1CITADO
11.1. Os prazos, as quantidades, a forma de entrega, de recebimento, de aceite e as demais condic;oes de
execuc;ao do objeto serao definidos na ORDEM DE COMPRA E NOTA DE EMPENHO.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12.1. Os recursos financeiros para fazer face ao pagamento das aquisic;oes advindas desta Ata de Registro de
Prec;oscorrerao a conta de dotac;oes orc;amentarias de cada Participante.
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Subclausula Primeira - Ap6s confirmac;ao dos valores efetivamente devidos pelo 6rgao Participante, este
efetuara 0 pagamento em ate 10 (dez) dias uteis a contar da data do recebimento efetivo do(s) item (ns),
mediante apresentac;ao da Nota Fiscal da Mercadoria.

Subclausula Segunda - Durante a vigemcia da ATA 0 licitante detentor do prec;o registrado devera manter as
condic;oes de habilitac;ao constantes do presente Edital. Devera ser solicitado tambem 0 Certificado Eletronico de
Nota Fiscal para 6rgao Publico - CENFOP, conforme disposto na Lei Estadual nO13.623 de 15 de julho de 2005.

Subclausula Terceira - Fica vedada a antecipac;ao de pagamento do objeto prestado, por forc;a do que dispoe 0
§ 2°, Item III do Art. 62 da Lei Federal nO4.320/64.

CLAuSULA DeCIMA TERCEIRA ·DAS PENALIDADES
13.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Administrac;ao, garantido 0 direito ao contradit6rio e a defesa,
pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja
promovida a reabilitac;ao perante a autoridade que aplicou penalidade, 0 Iicitante que:

1) apresentar documentac;ao falsa;

2) ensejar 0 retardamento da execuc;ao do objeto;

3) cometer fraude;

" - '4) comportar-se de modo inidoneo;

5) fizer declarac;ao falsa; ou

6) cometer fraude fiscal.

.SiJbclausula Primeira - Nenhuma penalidade sera aplicada sem que seja concedido direito de defesa ao
~icitante, na forma da lei.

CAUSULA DeCIMA QUARTA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. No caso de atraso injustificado ou inexecuc;ao total ou parcial do compromisso assumido com 0 6rgao
Participante, as sanc;oes administrativas aplicadas ao Iicitante beneficiario da Ata de registro de Prec;os serao:

'-'"
Subclausula Primeira - 0 atraso injustificado no prazo de execuc;ao do' objeto a ele vinculado implicara multa
correspondente a 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia, c,alculada sobre 0 valor correspondente ao
objeto nao executado, ate 0 limite de 10% (dez por cento) desse valor.

Subclausula Segunda -Na hip6tese mencionada anteriormente, 0 atraso injustificado por periodo superior a 30
(trinta) dias, caracterizando 0 inadimplemento absoluto da obrigac;ao, com lesao ao interesse pUblico
devidamente caracterizado, ensejara na exclusao do registro do mesmo na Ata de Registro de Prec;os , e a
aplicac;ao das sanc;oes previstas, sem prejuizo da cobranc;a de multa.

Subclausula Terceira -A Suspensao Temporaria do direito de Iicitar e contratar com a Administrac;ao, podera
ocorrer, ainda, nas seguintes hip6teses:

b. atraso no cumprimento das obrigac;oes assumidas, que tenha acarretado prejuizos para a Administrac;ao
ou terceiros;
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d. cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo a Administrac;ao ou a terceiros,
ensejando na exclusao do registro do mesmo na Ata de Registro de Prec;os;

e. tiver sofrido condenac;ao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

SubclilUsula Quarta- Serao considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, e a aceitac;ao da justificativa ficara a criterio do 6rgao participante.

Subclausula Quinta- Sempre que nao houver prejuizo para 0 6rgao participante, as penalidades impostas
poderao ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanc;ao, a seu criterio.

Subclausula Sexta- Nenhuma sanc;ao sera aplicada sem 0 devido processo administrativo, sendo facultada a
apresentac;ao de defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data em que 0 licitante receber a
intimac;ao.

Subclausula Setima- As multas porventura aplicadas serao descontadas dos pagamentos devidos pelo 6rgao
participante ou cobradas diretamente do licitante, amigavel ou judicialmente.

Subclausula Oitava- Quando os creditos forem insuficientes para 0 pagamento das multas aplicadas, 0 licitante
fica obrigado a depositar a diferenc;a atraves de DAE (Documento de Arrecadac;ao Estadual), no prazo de.1 0
(dez) dias contados a partir da notificac;ao. .

Cu\USULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSlc;OES FINAlS
15.1. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal nO 8.666/93, com 0 Decreto Estadi.tal
n028.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006, no que nao colidir com a primeira e nas demais normas aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os Principios Gerais de Direito.

Cu\USULA DECIMA SEXTA- DO FORO
16.1. Fica eleito 0 foro da cidade de Fortaleza, para conhecer das questoes relacionadas com a presente Ata que
nao possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os Signatarios relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam 0 compromisso de
zelar pelo fiel cumprimento das suas clausu,s e condic;oes.

SIGNATARIOS

6rgao Gestor

Secreta ria do
Planejamento e

Gestao

Nome do Titular

Desiree Custodio
Mota Gondim

CPF

35.885.353-49'

RG

003010443911-
SP-CE

Detentores Nome dodo Reg. de Representante Cargo CPF RG Assinatura
Pre os

1 Jackson Lima Representante 713.381.873-68 2001030080079
2 Santiago SSP/CE
4

3 Fco. das Chagas Represenatnte 655.730.053-91 96014046444 fu'1DJo/)U .1fA,
da Silveira legal SSP-CE ~p.s.
Alexandrino

Pagina 6 /MJ
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ANEXO UNICO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 18/2010

MAPA DE PRECOS DOS MATERIAlS

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pre90s acima referenciada, celebrada entre a
Secreta ria do Planejamento e Gestao - SEPLAG e os fornecedores cujos pre90s estao a seguir registrados
por iTEM, em face da realiza9ao do Pregao Eletr6nico nO20100021.

EMPRESAS POR PRECO

ITEM COO. OESCRICAo DO ITEM OROEM DE QUANTI- REGISTRAOO
ITEM

CLASSIFICACAo DADE DAUNID.
FORNEC.

1 739-0 Papel oficio II, gramatura 75G/m2, JLSANTIAGO
dimens6es 216 x 330mm, alta alvura, COMERCIO DE
copia xerografica,embalagem materia PRODUTOS 81.595 9,50mpermeavel contra umidade ALiMENTiclOS
MARCACHAMEX . LTDA
Fornecimento: PACOTE- 1 RESMA

'2 740-4 Papel alcalino, gramatura 75G/m2, JLSANTIAGO
dimens6es 215 x 315mm, alta alvura, COMERCIO DE
Oficio 9, embalagem materia PRODUTOS 39.740 9,39mpermeavel contra umidade, ALiMENTiclOS
MARCACHAMEX . LTDA

, Fornecimento: PACOTE- 1 RESMA
3 745-5 Papel 100% reciclado, gramatura 75G/m2, ACCOMERCIO

dimens6es 210 x 297mm, A4, impressora VAREJISTA DE
Laser, jato de tinta, fotocopiadora e Fa) MATERIAL DE
plano, embalagem material impermeave ESCRITORIO 162.964 8,42
contra umidade, LTDA- ME
MARCAECO JANDAIA.
Fornecimento: PACOTE- 1 RESMA

4 14386-3 Papel tipo alcalino A4, gramatura 75G/m2, JLSANTIAGO
::limens6es 210 x 297mm, alta alvura, COMERCIO DE
vopia xerografica,embalagem materia PRODUTOS 248.390 8,16impermeavel contra umidade, ALiMENTiclOS
MARCACHAMEX LTDA
Fornecimento: PACOTE- 1 RESMA


