I

Proc. 13.747/2018
Fis.
Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Assembleia Legislativa - Prédlo Anexo
Rua Jundial, 481- Tirol - Natal/RN
ATA DE REGISTRO DE PREOS N9 004/2019.
?REGAO ELETRONICO n9 001/2019.
Aos sete dias do més marco do anode 2019, Assemblela Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte,
corn sede a Praca Sete de Setembro, S/N - Cidade Alta - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF, sob n.2
08.493.371/0001-64, neste ato representada pélo ExcelentIssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta capital, considerando o julgarnento da licitaço na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREcOS, oriundo do Processo Administrativo n2
13.747/2018, nos termos da Lei 10.520, de 17 de juiho de 2002, Lei Cornplementar n 9 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n2 147, de 07 de agosto de 2014, Resolução n
059, de 16 de fevereiro de 2017- ALRN, e subsidiariarnénte as norrnas constantes na Lei n.2 8.666, de
21 de junho de 1993, corn as devidas alteracOes, homologado em 28 de fevereiro cM 2019, resolve
registrar o preço oferecido pela ernpresa, corno segue:
1.

DO OBJETO

A presente Ata tern por objeto o registro de preçoi para eventual aquisicão de material de
1.1.
limpeza, conforme o Termo de Referenda, anexo I do edital d Pregão Eletrônico nQ 001/2019, que é
parte integrante desta Ata, assirn corno a proposta vencedora, independentemente de transcriço.
2.

DOS PREcos, ESPECIFICAcOES E QUANTITATIVOS

0 preço registrado, as especificaçoes do objeto, a quantidade, fornecedor e as dernais
2.1.
condiçôes ofertadas na(s) proposta(s) so as que seguern:

- ME
TEL: (84) 3212.3264 - 98859.0115 - 99604.1549
ENDEREcO: Rua Pitimbu,784, Centro, Natal - RN
REPRESENTANTE LEGAL: Walber Cesar Melo da Rocha
CPF/MF: 010.452.564-98
RG: 1.660.879 - ITEP/RN
EMPRESA: WALBER CESAR MELO DA ROCHA

CNPJ/MF: 13.920.428/0001-02

ITEM
ARP

1,

ESPECIFICAçAO

Cesto telado sem tampa para lixo, em plástico
resistente polipropileno (PP), capacidade: 8 a
10 litros, cor: preto, corn selo contendo a
06
composiçäo e inforrnacOes do fabricante
fixado na peça ou impressos ern relevo. Selo
do INMETRO.
Odorizador de ambiente automático
(aparelho
refil), peso: 175g/250-269rnL,
automatic spray, fragrância: lavanda,
10
ajuste
,de
aplicacao
geral,
corn
ternpo/intensidade,
caracteristicas
adicionais biodegradáveis, na embalagem

QTD R$ UNT.

MARA

UND

PC

UND

60

GLADE

UND

30

3,90

R$ TOTAL

234,00

+

R$ 34,35 R$ 1.030,50
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dever i?onstar: composição qulmica, razo
stTh1, CNPJ, endereco corn telefone de
'contato e nümero da autorizaço de funcionamento do fabricante junto ao - - Ministérlo da Saüde, nome do quimico responsável, data de fabricaçäo e, de
validade, indicaçöes e precaucães de- uso.
Registro na ANVISA.
Detergente (sabâo) em pó, para limpeza em
geral, biodegradável, cornposição minima:
tensoativos biodegradéveis, coadjuvantes,
corantes, enzimas, branqueador Optico,
esséncia e água, embalagem corn 500g, na
embalagem deverá constar: composicào
quimica, razão social, CNPJ, endereco cornABSOLUTO UND 480
telefone de contato e nómero da autorização
de funcionarnento do fabricante junto ao
Ministério da Saáde, nome do quimico
responsãvel, data de fabricaço ede vaUdade,
indicaçOes e precauçäes de uso. Registro na
AN VISA.
Umpador multiuso, para lirnpeza de uso geral,
lIquido, corn aroma agradãvel, fragrância
floral, inofensivo a pele, embalagem plástica
tipo squeeze de SOOmL, composição minima:
sulfonato
de
sódio,
sequestrante,
coadjuvantes e aIquil benzeno, na embalagem
deverá constar: cornposiçäo do produto, razäo
TROIA
UND 600
social, CNPJ, endereço corn teleforie de
contato,
nürnero
autorização
da
de
funcionarnento do fabricante junto ac
Ministério da Saáde, nome do quimico
responsável, late de fabricacão, prazo de
validade e registro na AN VISA.
Papal Higiênico, tipo rob, folha simples de
alta qualidade, 100% tUnas naturais, celulose
virgem (nâo-transgênica e não reciclada), no
perecIvel, com excelente alvura e maciez, alta
resistência a umidade, grarnatura de, no
mInimo, 100g/m2, medidas aproximadas:
FARDO
300m x 10cm, acondicionado em embalagem
300
C/8
resistente, corn as seguintes inforrnaçoes:
ROLOS
composiçâo do papel, razâo social, CNPJ,
endereço corn telefone de contato, nUrnero da
autorização de funcionarnento do fabricante
junto ao Ministério da Sa6de, lote de
fabricaçâo, prazo de validade, apresentar ficha
técnica; laudo ernitido nos ültirnos 12 meses

R$ 1,19

R$ 571,20

R$ 2,01 R$ 1.206,00

R$ 35,90 R$ 10.770,00
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pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
garantindo as especificaçöes técnicas do
produto exigidas acima; laudo de irritabilidade
dérmica, comprovando que o papel no agride
a pele do usuário; e laudo de acâo
microbiologica, comprovando que o papel não
contém substâncias nocivas a saide, emitido
por Iaboratório credenciado pela ANVISA.
Fardo corn 8 (oito) robs cada.
Sabao em barra, para limDeza em geral,
glicerinado, espumante, barra corn 200g.
registro no Ministério da Saáde, na
UND 1.000 R$ 0,78
constar:
qulmicoDAS NEVES
embalagem
deverã
responsvel, indicaçâo de uso, composico
data de fabricação e de validade e informaçoes
do fabricante.

R$780,00

k

3. VAUDADEDAATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (urn) ano, a contar da data da sua
3.1.
publicação no Diário Oficial Eletrônico da AL/RN, tendo iniclo e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir 0 primeiro e incluir 0 ültimo.
4. REVISAO E CANCEI.AMENTO
A Administraço poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalosnâo
4.1.
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduço dos preços
4.2.
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administracão
promover as negociacöesjunto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
4.3.
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reduçäo dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
0 fornecedor que näo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
4.4.
do compromisso assumido, sem apIicaço de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificacäo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor näo
4.5.
puder cumprir o compromisso, o órgâo gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicaçao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar Os der,b forne - ! res para assegurar igual oportunidade de negociaçâo.
4.6.
No havendo êxito na seociaçe c o órgão gerenciador deverá proceder a revogaçâo desta
ata de registro de preços, adotando '.medida abIveis para obtencao da contrataçâo mais vantajosa.
0 registro do fornecedor será c.- elado q. .ndo:
4.7.
4.7.1. Descumprir as condiçOes da ata d>- :istro d- .recos;
4.7.2. No retirar a nota de empenho ou 'umen ' equivalente no prazo estabelecido pela
Administraço, sem justificativa aceitável
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4.7.3. No aceitar reduzir a seu preco registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles
praticados nómercado; Cu
4.7.4. Sofrer sancão administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando a órgo gerenciador e orgo(s) participante(s).
0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será
4.8.
formalizado par despacho do órgäo gerenciador, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
0 cancelamento do registro de preços poderé ocorrer por fato superveniente, decorrente de
4.9.
caso fortuito au força maior, que prejudique a cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. Par razo de interesse püblico; ou
4.9.2. A pedido do farnecedar.
5. PRAZO DE ENTREGA
5.1. A Empresa Contratada deverá praceder a entrega dos produtos objeto deste Termo de Referenda,
na quantidade solicitada pela Administracão, respeitado a limite legal, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias corridos, a contar do dia subsequente ao do pedido formal de fornecimento - recebimento da
Nota de Empenho.
5.1.1. Em casos excepcionais devidamente comprovados por melo de documentos apresentados
pela Contratada, poderé ser concedida prorrogacäo dos prazos descritos nesta cláusula,
observado a limite maxima do término do contrato.
5.1.2. A justificativa corn a solicitação de prorrogação, contendo a novo prazo para entrega dos
materials, deverá ser protocolizada no Protocolo da Assembleia Legislativa do Estaclo do Rio Grande
do Norte, localizado no EdifIclo Sede da ALRN, Praça 7 de Setembro, s/nQ, Cidade Alta, Natal/RN, no
horário de Sb as 15h de segunda a quinta-feira e de Sh as 13h na sexta-feira, ficando a criteria do
Gestor do Contrato a sua aceitação.
6. coNDIçOEs GERAIS
As condicoes gerais do forriecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
6.1.
objeto, as obrigacöes da Administracäo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiçöes
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referenda, ANEXO A0 EDITAL.
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
6.2.
inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi Iavrada em 03 (três) vias de iguat tear, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dep. Ezequiel Ga1v55Th efra de Souza
Presidente /RN
Gestor
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