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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018/ALE-RO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 003666/2018-54 

 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situada na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em 

Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representada, 

neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 

287.641 SSP/RO, CPF nº 220.095.402-63, na forma regimental e, em conformidade com o resultado do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 015/2018/CPP/ALE/RO, devidamente homologado à fl. 224, tendo sido publicado o Termo de 

Homologação em 08/06/2018  - D.O – e - ALE nº 99 – página 1798, nos autos do Processo Administrativo nº 

003666/2018-54, resolve nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do Decreto 

7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a seguir. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente ata tem por finalidade o Registro de Preços para eventual e futura AQUISIÇÃO, RECARGA E 

MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, a pedido da Superintendência de Logística, conforme especificações 

e exigências descritas no Termo de Referência– Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018/CPP/ALE/RO.  

  

2.  DOS PREÇOS 

 

2.1.  Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as constantes 

na tabela abaixo: 

      FORNECEDOR: GLOBAL EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, com endereço na Rua Poti, 85 - 

Bairro Tupy, Porto Velho/RO, CEP 76.804-578, inscrita no CNPJ sob o nº 22.871.544/0001-61, representada por Dagmar 

Cesar Vieira, portador do CPF nº 691.155.161-72 e RG nº 11493690/SSP/MT. Email: capitalextintores@hotmail.com; 

fone: (69) 3221-6868. 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD VLR UNT. 

1 

Aquisição de equipamentos de Extintores de água pressurizada de 10 (dez) litros. Água 
pressurizada, carga classe de fogo A, carga de 10Litros. Capacidade extintora 2A, tipo 
pressurização direta com indicador de pressão. Pressurizado com válvula em latão forjado, tipo 
intermitente, manômetro com capacidade de 0 a 21 KGF. Pré-tratamento do cilindro com 
fosfatização interna e externa, pintura de acabamento epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR 
11715 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR 
9444, acompanhado de suporte de parede, ou piso e placa sinalizadora, com sua devida instalação. 
Casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conteúdo do casco com validade de 
01 ano a contar da data de entrega. 

UND 17 120,00 

mailto:capitalextintores@hotmail.com
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2 

Aquisição de equipamentos de Extintores de CO2 (dióxido de carbono) de 06 (seis) 
quilogramas. Carga de CO2 para classe de fogo BC com capacidade extintora 5-B:C e carga de 
6kg, sendo o agente extintor dióxido de carbono com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e 
pressão de trabalho mínima de 12.6 MPa, cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de 
descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de 
acordo com a NBR 11716. Acompanhado do suporte de parede ou piso e placa sinalizadora, com 
sua devida instalação. Casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conteúdo do 
casco com validade de 01 ano a contar da data de entrega. 

UNID 19 280,00 

3 

Aquisição de equipamentos de Extintores de CO2 (dióxido de carbono) de 04 (quatro) 
quilogramas. Carga de CO2 para classe de fogo BC com capacidade extintora 5-B:C e carga de 
4kg, sendo o agente extintor dióxido de carbono com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e 
pressão de trabalho mínima de 12.6 MPa, cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de 
descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de 
acordo com a NBR 11716. Acompanhado do suporte de parede ou piso e placa sinalizadora, com 
sua devida instalação. Casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conteúdo do 
casco com validade de 01 ano a contar da data de entrega. 

UNID 3 250,00 

4 

Aquisição de equipamentos de Extintores de PQS (Pó químico seco) de 08 (oito) quilogramas. 
Carga de pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade extintora 3ª:20-B:C e 
carga de 08 kg, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça 
de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a NBR 10721. Acompanhado de suporte 
de parede ou piso e placa sinalizadora, com sua devida instalação. Casco com validade de 05 anos 
a contar da data da entrega. Conteúdo do casco com validade de 01 ano a contar da data de 
entrega. 

UNID 3 120,00 

5 

Aquisição de equipamentos de Extintores de PQS (Pó químico seco) de 06 (seis) 
quilogramas. Carga de pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade 
extintora 3ª:20-B:C e carga de 06 kg, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e 
mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a NBR 
110721. Acompanhado de suporte de parede ou piso e placa sinalizadora, com sua devida 
instalação. Casco com validade de 05 anos a contar da data da entrega. Conteúdo do casco com 
validade de 01 ano a contar da data de entrega. 

UNID 19 120,00 

6 

Aquisição de equipamentos de Extintores de PQS (Pó químico seco) de 04 (quatro) 
quilogramas. Carga de pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade 
extintora 3ª:20-B:C e carga de 04 kg, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e 
mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a NBR 
110721. Acompanhado de suporte de parede ou piso e placa sinalizadora, com sua devida 
instalação. Casco com validade de 05 anos a contar da data da entrega. Conteúdo do casco com 
validade de 01 ano a contar da data de entrega. 

UNID 1 120,00 

7 
Recarga e teste hidrostático em extintores de água pressurizada de 10 (dez) litros, conforme 
especificações da NBR 12962 e NBR 13485. 

UNID 82 30,00 

8 
Recarga e teste hidrostático em extintores de CO2 (gás carbônico) de 04 (quatro) quilogramas, 
conforme especificações da NBR 12962 e NBR 13485. 

UNID 14 30,00 

9 
Recarga e teste hidrostático em extintores de CO2 (gás carbônico) de 06 (seis) quilogramas, 
conforme especificações da NBR 12962 e NBR 13485. 

UNID 91 50,00 

10 
Recarga e teste hidrostático em extintores de PQS (Pó químico seco) de 08 (oito) quilogramas, 
conforme especificações da NBR 12962 e NBR 13485. 

UNID 11 40,00 

11 
Recarga e teste hidrostático em extintores de PQS (Pó químico seco) de 06 (seis) quilogramas, 
conforme especificações da NBR 12962 e NBR 13485. 

UNID 92 35,00 

12 
Recarga e teste hidrostático em extintores de PQS (Pó químico seco) de 04 (quatro) quilogramas, 
conforme especificações da NBR 12962 e NBR 13485. 

UNID 1 40,00 

 
MARCA/MODELO: CAPITAL  EXTINTORES (todos os itens). 
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3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação no D.O – e – 

ALE/RO, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. 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. 

4.2. 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). 

4.3. 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. 

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

assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

observará a classificação original. 

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

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. 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 

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

4.6. 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. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

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

órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. 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: 
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4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento e da manutenção, como prazos para entrega e recebimento do objeto, bem 

como, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-

se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do Edital. 

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. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

Porto Velho – RO, 11 de junho de 2018. 

 

 

 

Deputado Mauro de Carvalho 

PRESIDENTE - ALE/RO 

 

 

 

 

Arildo Lopes da Silva 

Secretário Geral – ALE/RO 

 

 

 

 

Dagmar Cesar Vieira 

Representante Legal 

GLOBAL EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP 

.  

 

 
 
 


