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lie
ATA DE REGISTRO DE PREOS N2 06/2019.
PREGAO ELETRONICO nQ 001/2019.

0

S

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 pelo 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 julgamento da licitaco na modalidade de
pregão, na forma eletronica, para REGISTRO LW PREcOS, oriundo do Processo Administrativo n2
13.747/2018, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complenientar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complernentar nQ 147, de 07 de agosto de 2014, Resoluçâo ri9
059, de 16 de fevereiro de 2017- ALRN, e subsidiariarnente as normas constantes na Lei fl.2 8.666, de
21 de junho de 1993, corn as devidas alteraçöes, homologado em 28 de fevereiro de 2019, resolve
registrar o preço oferecido pela empresa, corno segue:
1.

DO OBJETO

1.1.
A presente Ata tern por objeto o registro de precos para eventual aquisiç5o de material de
limpeza, conforme o Terrno de Referenda, anexo I do edital de Pregão Eletrônico n2 001/2019, que é
parte integrante desta Ata, assirn corno a proposta vencedora, independentemente de transcriçäo.
2.

DOS PREcOs, ESPECIFICAcOES E QUANTITATIVOS

0 preço registrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais
2.1.
condiçoes ofertadas na(s) proposta(s) so as que seguem:
EMPRESA: RT COSTA FELICIANO
CNPJ/MF: 23.533.848/0001-81

- ME
TEL: (84)2010-6485-9.91632109

-

ENDEREcO: Rua Adeodato Jose dos Reis, 89— Nova Parnamirim Parnamirim/RN
REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Thiberio Costa Feliciano
RG: 003.071.670
ITEM
ARP

- SSP - RN
ESPECIFIcAçAO

CPF/MF: 104.706.684-07
MARCA

CABELEIRA (REFIL) PARA MOP UMIDO
PITAIEX
5 (AGUA), composiçäo: 100% algodäo, ponta
dobrada, peso: 340g, cor natural.
DISPENSER PARA PAPEI. HIGIENICO, corn
NOBRE
17 trava, material plástico ABS, para rolo de
200m a 300m, fixacão de parede.
FLANELA PAM LIMPEZA, 100% algod5o,
macia, alta absorçâo de urnidade, não solta
fiapos facilrnente, uso: limpeza profunda
20
FLANBERG
ern geral, cor: branca, bordas costuradas,
rnedidas aproxirnadas: 40cm x 60cm. 0
produto deverá conter etiqueta original

IJND

QTD

R$ LINT. R$ TOTAL

UND

30

9,49

284,70

UND

15

25,95

389,25

UND

600

1,29

774,00
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fabricante e

corn'- jnfoimacoes do
composib do produto.
LIMPADOR DE VIDROS, liquido, sern álcool,
Iivre de fosfatos, cornposição minima:
tensoativo não ionico biodegradável,
solvente, lauril éter sulfato de sOdio,
coadjuvante, fragrância e água, destinado
para limpeza e brilho de vidros, vitrines,
janelas, espeihos e acrilicos, frasco de
500mL, tampa corn válvula de presso
21 tipo gatilbo corn spray pulverizador LIMPEMAX
disposta no lado superior do frasco, na
embalagem deverá constar: composiço do
produto, razo social, CNPJ, endereço corn
telefone
contato, nümero
da
de
funcionarnento
do
autorizacão
de
fabricante junto ao ministério da saUde,
nome do quimico responsável e registro na
AN VISA.
SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO
CREMOSO, em plástico ABS de alta
resistência, acionarnento corn botoeira de
ejeç5o, bico dosador que impeca
reservatório
de
corn
vazamentos,
capacidade minima de 800mL, dimensöes
NOBRE
35 mInimas: 21,5cm x 9cm x 9cm, tipo fixaçao
na parede corn buchas e parafusos, cor:
branca (frente) e cristal (reservatório), na
embalagem deverá constar: dados de
identificaçao do produto e marca do
fabricante, em conformidade com as NBR
vigentes.

-

UND

600

1,99

1.194,00

UND

20

25,14

502,80

3. VALIDADEDAATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (urn) ano, a contar da data da sua
3.1.
publicaçâo no Diário Oficial Eletrônico da AL/RN, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o prirneiro e incluir o áltirno.
4. REVISAO E CANCELAMENTO
A Administracão poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos no
4.1.
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados nesta
Ata.
Os preços registrados poderâo ser revistos em decorrencia de eventual redução dos preços
4.2.
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administraço
promover as negociaçöes junto ao(s) fornecedor(es).
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Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
4.3.
superveniente, a Adrninistracão convocará a(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reducäo dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
0 fornecedor que nâo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
4.4.
do compromisso assumido, sem aplicacão de penalidade.
4.4.1. A ordern de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificaço original.
Quando a preço de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor não
4.5.
puder cumprir a compromisso, a órgäo gerenciador poderá:
4.5.1. Uberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçâo ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicaçâo 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. . Ntho havendo êxito nas negociaçOes, a órgão gerenciador deverá proceder a revogaçâo desta
ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contrataço maisvantajosa.
4.7.' 0 registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7:1 Descumprir as condiçäes da ata de registro de preços;
4.7.2. Nâo rétirar a nota de emienho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administraã, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir a seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no meltado; ou
4.7.4. Safrer sancão administrativa cujo efeito tome-a proibido de celebrar contrato administrativo,
alcancando o órgâo gerenciador e orgäo(s) participante(s).
0 cancelarnento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será
4.8.
formalizado par despacho do órgo gerenciador, assegurado a contraditório e a ampla defesa.
0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
4.9.
caso fortuito ou forca rnaior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. Por razão de interesse püblico; ou
4.9.2. A pedido do fornecedor.

S

S. PRAZO DE ENTREGA
5.1. A Empresa Contratada deverá proceder a entrega dos produtos objeto deste Termo de Referência,
na quantidade solicitada pela Adrninistracäo, respeitado a limite legal, no prazo máximo des (cincol
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 par meio de documentos apresentados
pela Contratada, poderá ser concedida prorrogac5o dos prazos descritos nesta cláusula,
observado a limite máximo do término do contrato.
5.1.2. A justificativa corn a solicitack de prorrogaço, contendo a nova prazo para entrega dos
materials, deverá ser protocolizada no Protocolo da Assernbleia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Norte, localizado no EdifIcio Sede da ALRN, Praça 7 de Setembro, s/na, Cidade Alta, Natal/RN, no
horário de 8h as 15h de segunda a quinta-feira e de 8h as 13h na sexta-feira, ficando a criteria do
Gestor do Contrato a sua aceitaçäo.
6. coNDlcôEs GERAIS

1Ft
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As coridiçöes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
6.1.
objeto, as obrigaçoes da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicoes
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
6.2.
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei n2 8.666/93.
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.
-

-

Dep. Ezequiel Galva r7eira • e
Presidente /RN
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