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ATA DE REGISTRO DE PREOS N 2 029/2018.

PREGAO ELETRONICO N9 021/2018
Aos 27 dias do més de setembro do ano de 2018, Assembleia 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.

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 dorniciliado nesta capital, considerando o julgarnento da licitacão na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREcOS, oriundo do Processo Administrativo n2
2.194/2018, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complernentar nq 123, de 14 de
dezernbro de 2006, alterada pela Lei Corn plernentar n2 147, de 07 de agosto de 2014, Resolução n
059, de 16 de fevereiro de 2017

-

ALRN, e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.9 8.666, de

21 de junho de 1993, corn as devidas alteraçôes, hornologado ern 20 de setembro de 2018, resolve
registrar o preço oferecido pela empresa, corno segue:
1.

DOOBJETO

1.1.

A presente Ata tern por objeto o registro de preços para eventual aquisição de material

de consurno para copa e cozinha, conforme o Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
Eletrônico n9 021/2018, que é parte integrante desta Ata, assim corno a proposta vencedora,
independenternente de transcricão.
2.

DOS PREcos, ESPEcIFIcAcOES E QUANTITATIVOS

2.1.

0 preco registrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor e as dernais

condiçöes ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguern:

EMPRESA: ARIADNER DA SILVA MESSIAS 132.203.807-43
CNPJ/MF: 27.204.686/0001-22
ENDEREc0: Rua Lila Fachett, 491

TEL: (27) 37215593
-

Ribeira

-

Cotalina/ES

[EPRESENTANTE LEGAL: Ariadner da Silva Messias
RG: 3.245.040
Item

-

CPF/MF:_132.203.807-43
Descricão

-

Va!u =

Und.

Quant.

Marca

Valor Unt.

Und

240

Bongourmet

3,87

928 80

Und

240

5,18

1.24 ,20

COPO DE VIDRO para água e

6

suco, transparente, liso, sern
desenho.

Capacidade

de

300mL.
rTAcA DE VIDRO para água,

transparente,
desenho.

lisa,

Capacidade

sern
de

Nadir
Figueiredo

_J250mL
-

3. VALIDADE DA ATA

-....-...j

Proc. 2.194/2018
Fis.
Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Assembleia Legislativa - Prédio Anexo
Rua JundiaI, 481 - Tirol - Natal/RN

I

Apresente Ata de Registro de Preços ter6 a validade de 1 (urn) ano, a contar da data da sua

3.1.

publicaço no Diário Oficial Eletrônico da ALRN, tendo inIclo e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ciltimo.

4.

REVISAO E CANCELAMENTO
A Administraco poderi 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 precos registrados poderào ser revistos em decorrência de eventual reducào dos precos

4.2.

praticados no mercado ou de fato ciue cleve o custo do objeto registrado, cabendo

a

Administraçào

promover as negociacöes junto ao(s) for necedor(es).
Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo

4.3.

superveniente, a Administraço convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reduco dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.

0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado será liberado

do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
4.4.1.. A ordem de classificacao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor nao

4.5.

puder cumprir o compromisso, o órgo gerenciador poderá:
6..1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacào ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
L1.5.2.

4.6.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.
Nào havendo êxito nas negociacöes, o órgào gerenciador deverâ proceder

a

revogaço desta

ata de registro de precos, adotando as medidas cabIveis para obtençao da contratacào mais vantajosa.
4.7.

0 registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. Descumprir as condicâes da ata de registro de preços;
4.7.2. No retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Adrninistraço, sem justificativa aceitável;
i.l73
Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sancao administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgo gerenciador e órgao(s) participante(s).
4,8.

0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 ser

formalizado por despacho do órgào gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9.

0 cancelamento do registro de precos poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de

case fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. Por razào de interesse püblico; ou
4.9.2. A pedido do fornecedor.
5,

CON DIcOEs GERAIS
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5.1.

As condicöes gerais do fornecimento, tais como Os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigaçöes da Administraco e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicâes
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AC EDITAL.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n 2 8.666/93.

5.2,

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (trés) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, val assinada pelas partes.

EZEQUIEL GALVAO FERREIR a DE SOUZA
Presidente - AL-• N
Ge sto r

ARIADNER DA SI A MESSIAS 132.203.807-43
Ariadner da Silva Messias
CNPJ/MF: 27.204.686/0001-22
Empresa Registrada
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