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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017. 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – CAU/RR, com 

sede na Av. Santos Dumont, nº 1952, Bairro 31 de março, na cidade de Boa Vista – Roraima, 

inscrito no CNPJ sob o nº 14.899.354/0001-24, neste ato representado pelo Presidente, Pedro 

Hees, inscrito no CPF sob o nº 823.600.817-72, portador da Carteira de Identidade nº 

06672339-6 IFP/RJ, considerando o julgamento da licitação de Pregão Eletrônico 001/2017, no 

Sistema de Registro de Preços, publicada no Diário Oficinal da União em 27 de abril de 2017, 

Seção 3, processo administrativo n.º 006/2017, RESOLVE registrar os preços da empresa 

indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na 

quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital 001/2017 e seus anexos, 

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 

gráficos, conforme Edital de Pregão SRP nº 001/2017 e seus anexos, o qual 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 marca, a quantidade, o fornecedor e as 

demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

TODOS OS DADOS DO FORNECEDOR 

R. ANDRADE FRANÇA - ME, 09.595.086/0001-17, Rua Coronel Mota, nº 1728 - Centro  

Tel. (95) 3224-7287 / (95) 99118-4711  

E-mail: vinilcom@hotmail.com 

Item T.R. OBJETO QUANT. U. M. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Selo de visita 
“CAU Esteve 
Aqui”, 
tamanho A3, 
impressão 
digital em vinil 
leitoso padrão 
1440 dpis, com 
corte print cut 
retangular. 

500 Unid. R$ 8,20 R$ 4.100,00 

02 
Adesivo “Aqui 
tem 
Arquiteto”, 

500 Unid. R$ 8,20 R$ 4.100,00 



 
 

 2 

tamanho A3, 
impressão 
digital em vinil 
leitoso padrão 
1440 dpis, com 
corte print cut 
retangular. 

03 

Selo de 
conformidade, 
tamanho 
20,5cm de 
diâmetro, 
impressão 
digital em vinil 
leitoso padrão 
1440 dpis, com 
corte print cut 
circular. 

500 Unid. R$ 5,80 R$ 2.900 

04 

Impressão de 
mapas, em 
papel sulfite 
tamanho A3. 

70 Unid. R$ 4,50 R$ 315,00 

05 

Criação da 
arte da capa 
com 
impressão de 
Bloco de 
anotações 
formato: 14 cm 
x 10 cm, papel 
sultife 72 g/m2 
com logotipo 4 
cores impresso 
na parte 
superior, sem 
pauta, com 50 
folhas. 

300 Unid. R$ 3,90 R$ 1.170,00 

06 

Criação da 
arte com 
impressão de 
Banners com 
medida de 0,80 
x 1,20m, com 
impressão 
360x360 dpi, 
policromia, 
impressão 
digital em lona 
vinílica fosca 
ou em tecido, 
com suporte. 

10 Unid. R$ 67,00 R$ 670,00 

07 
Criação da 
arte com 

200 Unid. R$ 3,50 R$ 700,00 
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impressão de 
Certificados 
de 
participação, 
impressos em 
papel especial, 
120 g/m2, 4/1 
cores. 

08 

Criação da 
arte com 
impressão de 
pastas em 
papel couchê 
cartonado (230 
gramas), 4x4 
cores, com 
bolso interno 
para acomodar 
folhas A4, 1 
dobra, com 
logotipo do 
evento, 
estampa com 
verniz 
localizado, 
dobra e vinco. 

200 Unid. R$ 5,80 R$ 1.160,00 

09 

Criação da 
arte com 
impressão em 
caneta 
esferográfica 
em cores 
diversas, com 
logomarca em 
4 cores, 
incluindo 
canetas. 

200 Unid. R$ 3,80 R$ 760,00 

10 

Criação da 
arte com 
impressão de 
Folder – 
programação 
dos eventos em 
papel couchê 
fosco 120 
g/m2, 4x4 
cores, formato 
especial, 1 
dobra. 

300 Unid. R$ 2,00 R$ 600,00 

11 

Criação da 
arte com 
impressão 
Cartazes em 

100 Unid. R$ 6,00 R$ 600,00 
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formato A3 
em papel 
couchê 100mg, 
4x4 cores. 

12 

Criação da 
arte de 
Busdoor e 
veiculação, 
fixadas na 
traseira de 
ônibus, com 
rotas 
escolhidas, 
num período 
de 30 dias. 

5 Unid. R$ 891,66 R$ 4.458,30 

13 

Jornal 
Institucional 
(House 
Organs), com 
8 páginas, 
coloridas em 
papel couchê, 
gramatura 120, 
A3 dobrado ao 
meio – tiragem 
de 200 
exemplares por 
mês. 

12 Meses R$ 1.320,00 R$ 15.840,00 

14 

Cartão de 
visita 8,8x5,08 
cm – 4x4 – 
couchê 300g – 
laminação 
fosca / 
impressão 
digital. 

1.500 Unid. R$ 0,47 R$ 705,00 

OBSERVAÇÕES:  

Validade da proposta: 60 dias 

Dados Bancários: Banco do Brasil / Agência 0250-X / Conta Corrente: 100.224-4 

Valor total da ata: R$ 38.078,30 (trinta e oito mil, setenta e oito reais e trinta centavos). 

 

 

3 – VALIDADE DA ATA  

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada.  
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4 – REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1 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).  

4.2 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.  

4.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

4.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original.  

4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

4.4.1 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  

4.4.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação.  

4.5 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.  

4.6 O registro do fornecedor será cancelado quando:  

4.6.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;  

4.6.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;  

4.6.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou  

4.6.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  

4.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será 

formalizado por despacho do Presidente do CAU/RR, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.  

4.8 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:  

4.8.1 por razão de interesse público; ou  

4.8.2 a pedido do fornecedor.  
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5 – CONDIÇÕES GERAIS  

5.1 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 Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP 

XX/2017.  

5.2 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.  

5.3 Será admitida adesão a esta Ata de Registro de Preços.  

5.4 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, as partes se comprometem a cumpri-la.  

 

 

Boa Vista-RR, 12 de maio de 2017. 

 

 

 

 

      PEDRO HEES                                                                       ROSLEY ANDRADE FRANÇA 

Presidente do CAU/RR                                                                                   Procurador 

                                                                                                                 CPF 832.140.112-00 

                                                                                                       R. ANDRADE FRANÇA - ME 

                                                                                                            CPNJ 09.595.086/0001-17 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF 

 

NOME: 

CPF: 

 

 


