
 

                           
 

  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

N.º 029/2020 
 

 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, com sede na Avenida Santos 
Dumont, nº 3384, Bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza/CE, CEP 60.150-163, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, Srª. 
NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA, nomeada pelo Ato da Presidência nº 72 de 07 de junho 
de 2018, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 08 de junho de 2018, inscrita no 
CPF sob o nº 223.935.523-91, portadora da Carteira de Identidade nº 09598980-SSP/CE, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 00013/2020 (SRP) referente ao processo administrativo n.º  
2362/2020, RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades  cotadas, 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 aquisição de Material de Limpeza destinado a atender às 
necessidades das diversas unidades Administrativas e Judiciárias do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região, conforme especificações e quantidades insertas no Termo de Referência, 
anexo I, do edital de Pregão nº 13/2020 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(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor (Razão Social): MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE 

CNPJ: 09.341.816/0001-53 

Endereço: Rua Amaro Cavalcante, 32, Centro, Mossoró-RN, CEP 59610-110 

Representante Legal: MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE 



CPF 967.287.364-68 – RG 001.474.261 – SSP-RN 

Telefones: (84) 98872-9525 / 98802-0682  

E-mail: EMPRESAMLSC@GMAIL.COM 

 

GRUPO  

Itens 
Especificação Marca/ 

Modelo 

Unid
ade 

Quantidade  Valor 
unitário do 

item 

Valor total do 
item 

06 

Sabão em pó para uso geral, aplicação 
limpeza geral, Caixa de 500 gr. 

URCA 

 
CX 
500
G 
 
 

110  

8,77 964,70 

07  

Água sanitária, composição química 
hipocloritode sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor clor ativo varia de 2 a 2,505, 
classe corrosivo classe 8, número riso 85, 
risco saúde 3, corrosividade 1, peso 
molecular cloro 74,50; densidade de 1,20 
a 1 G/L, cor amarela esverdeada bastante 
fraca, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias, tipo limão. 
Frasco 1.000 ML. 

MARILUX 

 
FR 

1000
ML 

80  

 

1,48 

 

1.184,00 

09 

Detergente, composição tesoativos 
aniônicos, coadjuvante, preservantes, 
componente ativo linear alquibenzeno 
sulfonato de sódio, aplicação remoção de 
gorduras de louças, talheres, panelas e 
aroma neutro, características adicionais 
concentrado, hipoalergênico, embalagem 
descartável L, aspecto físico – líquido 
viscoso. Frasco 500 ML. 

MARILUX 

 
FR 
500
ML 

4.000  

 

1,16 

 

4.640,00 

TOTAL  = R$ 6.788,70 
  
VALOR TOTAL DA ATA: R$6.788,70  (seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta 
centavos). 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. 

3.2. Não há órgão e entidades participantes deste registro de preços. 

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, a partir da assinatura da mesma, 
não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  



6.1. 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). 

6.2. 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. 

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. 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 

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

6.5. 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. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.8. 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: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 

6.8.2. a pedido do fornecedor.  

 
7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma (1) via de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  
 
 

Fortaleza, 08 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA 
Diretora-Geral 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
Órgão gerenciador  

Contratante 
 
 
 
 

MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE 
Representante Legal 

Contratada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


