
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2021

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 03/2021

PROCESSO 23332.251150/2021-66

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, com sede na Rodovia BR 420,

Km 2,5, Bairro Rural, na cidade de Santa Inês, no estado da Bahia, inscrito no CNPJ nº 10.724.903/0002-50, neste

ato representado pelo Diretor Geral, Profº. Abdon Santos Nogueira, nomeado(a) pela Portaria nº 450 de 19 de

Março de 2018, publicada no DOU de 20 de Março de 2018, inscrito no CPF sob o nº 696.112.894-72, portador da

Carteira de Identidade nº 3095264 SSP-PE, portador da matrícula funcional nº 3357074, considerando o

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2021,

processo administrativo n.º 23332.251150/2021-66, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e

qualificada(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 nº 8.666, de 21

de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as

disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de limpeza e

saneantes, para atender a demanda do Núcleo de Nutrição e Saúde do Instituto Federal Baiano - Campus

Santa Inês, especificado no itens 05, 07, 08 e 10, do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº

03/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Endereço: Rua Delcio Ferreira de Azevedo, no 531 - Jardim Piazza Di Roma,

CEP: 18.051-795 - Cidade: Sorocaba/SP 

Telefone: : (15) 3202.9213

Email.: hsuares@suaresquimica.com. br

Representante Legal: NELI OLIVEIRA DA SILVA

RG nº 8356481 SSP/SP CPF nº: 157.057.958-07

Item do

TR
Especificação Marca/ Modelo QTD Unid. V. Unitário

05

Desinfetante Tríplice ação: limpa,

desinfeta e perfuma, além de agir como

bactericida e germicida. Com fragrância

lavanda

Para uso geral. Registro n'347940018

SHOWLAR / SUARES

QUÍMICA
1500 LT R$ 1,88



07

Desincrustante para gordura carbonizada-

detergente alcalino, líquido, princípio ativo

hidróxido de sódio líquido a 20%, ótima

ação emulsionante na limpeza e remoção

pesada de gorduras, óleos, frituras e

restos de alimentos presentes em fornos,

fogões, chapas quentes, caldeirões, peças

e equipamentos. Preservação da vida útil

dos equipamentos. Odor suave, ação a

frio, fácil remoção da solução de lavagem

com geração de baixa toxicidade e alta

eficiência e sem deixar odor. Embalado

em galão de 5 litros que devem conter

rotulo com todas as informações técnicas

de composição do produto, modo de

utilização, data de fabricação, lote,

validade e advertências.

SHOWCOOK LIMPA

FORNO/ SUARES

QUÍMICA

16 Galão 5 L R$ 30,95

08

Auxiliar de secagem para lavagem

mecânica de louças em máquinas

automáticas por meio de dosagem

eletrônica, à base de álcool graxo

etoxilado/propoxilado, solubilizante,

preservante, corante e água. O produto

deverá estar disposto em embalagem tipo

bombona de polietileno com 5 litros e

conter todas as informações necessárias

no rótulo como modo de usar, data de

fabricação e validade, composição

química, advertências e registro no MS.

SHOWGOOK

SECANTE

ABRTLHANTADOR

PARA LOUÇAS /

SUARES QU|MIGA

04 Galão 5 L R$ 79,80

10

Detergente alcalino clorado para remoção

de manchas e lavagem mecânica de

louças em máquinas automáticas por

meio de dosagem eletrônica, a base de

hidróxido de sódio e cloro, dispersante,

sequestrante e água. O produto deverá

estar disposto em embalagem tipo

bombona de polietileno com 20 litros e

conter todas as informações necessárias

no rótulo como modo de usar, data de

fabricação e validade, composição

química, advertências e registro no MS.

SHOWGOOK DET. LlQ.

ALC. CLOR. P/ MAQ.

DE LAVAR LOUÇAS /

SUARES QUIMICA

01
Bombona

20 L
R$ 267,00

FORNECEDOR: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

CNPJ: 18.202.203/0001-26

Endereço: Rua Delcio Ferreira de Azevedo, no 531 - Jardim Piazza Di Roma,

CEP: 18.051-795 - Cidade: Sorocaba/SP 

Telefone: : (15) 3202.9213

Email.: hsuares@suaresquimica.com. br

Representante Legal: NELI OLIVEIRA DA SILVA

RG nº 8356481 SSP/SP CPF nº: 157.057.958-07

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta

Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa

Inês.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5.  VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, fluindo de 17/08/2021 a 17/08/2022 , não



5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, fluindo de 17/08/2021 a 17/08/2022 , não

podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

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

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as

negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,

a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores

praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de

mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir

o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,

alcançando o órgão gerenciador.

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no

Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos

termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013).

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.



8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº

7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo 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, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

         Assinado Eletronicamente         

ABDON SANTOS NOGUEIRA

Representante Legal

IF Baiano – Campus Santa Inês

CONTRATANTE

________________________________________________________

SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Representante Legal

NELI OLIVEIRA DA SILVA

FORNECEDOR

Código Verificador:
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