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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Assernbleia Legislativa - Prédio Anexo
Rua Jundiai, 481 - Tirol - Natal/RN
ATA DE REGISTRO DE PREOS N9 003/2019.
PREGAO ELETRONICO r19 001/2019.
Aos sete dias do més marco do anode 2019, Assernbleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte,
corn sede a Praça Sete de Setembro, S/N - Cidade Alta - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF, sob n.9
08.493.371/0001-64, neste ato representada pelo ExcelentIssimo Senhor Presidente da Assernbleia
Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel Galvâo Ferreira de Souza, brasiieiro, casado,
residente e domiciliado nesta capital, considerando o julgarnento da licitaco na modalidade de
pregâo, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREcOS, oriundo do Processo Administrativo nP
13.747/2018, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complernentar n9 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Cornplernentar n2 147, de 07 de agosto de 2014, Resoluco n9
059, de 16 de fevereiro de 2017- AIRN, e subsidiariamente as norrnas constantes na Lei n.2 8.666, de
21 de junho de 1993, corn as devidas alteracôes, hornologado ern 28 de fevereiro de 2019, resolve
registrar o preço oferecido pela empresa, como segue:
1.

DO OBJETO

A presente Ata tern por objeto o registro de preços para eventual aquisiço de material de
1.1.
lirnpeza, conforme 0 Terrno de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico n2 001/2019, que é
parte integrante desta Ata, assirn corno a proposta vencedora, independentemente de transcriç5o.

2.

DOS PREc0S, EsPEclFlcAcOEs E QIJANTITATIVOS

0 preço registrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor e as dernais
2.1.
condiçoes ofertadas na(s) proposta(s) so as que seguem:

EMPRESA: WB COMERCIO F SERVIOS LTDA.
CNPJ/MF: 07.018.761/0001-10

1 TEL: (84)

3222-6037/98866-8113

ENDEREcO: Rua Capitho Dobico, 2425, Lagoa Nova, Natal-RN

REPRESENTANTE LEGAL: Rogério Bezerra Tinôco
RG: 124413— ITEP/RN
ITEM
ARP

ESPECIFICAçAO

AGUA SANITARIA, aplicacão: purificaço da água
desinfecçâo, alvejante e branqueador, solucäc
aquosa, principio ativo: hipoclorito de sOdio 2,53
p/p, aspecto fIsico: lIquido, cor: incolor levernentc
arnarelado, odor caracterIstico, solável ern água
frasco corn 1.000mL, atendendo a Portaria MS nE
02
89, de 25/08/1994. 0 produto deverá ter
estampado na embalagem/rotulo: composiçâc
quirnica, razào social, CNPJ, endereco corr
telefone de contato, nirnero de telefone dc
serviço de atendirnento ao consurnidor (SAC) E
nUmero da autorizaçâo de funcionamento dc

CPF/MF: 785.948.634-20
MARCA

UND

QTD

R$

R$ TOTAL

LINT.

IGUAL

UND

2.500

1,39

3.475,00
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i
unto
ao
Ministérlo
da Saóde, nome dc
fabricWnt4'
ufniico •r&sponsável, nümero de late, data da
fabricaç56e prazo de validade do produto selo dc
INMETRO e registro na ANVISA. Marca de
referência: Brilhante, Brilux, Tubar5o, :Vpê ou
similar/ de melhor qualidade.
SABONETE
LIQIJIDO
cremoso, usa
em
reservatório de saboneteira plástica, diversas
fragrancias, aplicação: limpeza das mëos,
LIZ
UND 150
composição minima: detergentes, espessantes,
espumantes, perolizante, hidratante, fragrância,
corante e isotiazolinonas, embalagem plástica
original do fabricante tipo bombona, contendo
5L na embalagem deverá constar: registro no
Ministério da SaUde, indicaçâo do quimico
responsével, composição, data de fabricao e de
validade e informacôes do fabricante. Deverâ
constar no rotulo as inforrnacöes previstas na
Resolucäo n9 335/1999 (Art. 79) e Resolucäo RDC
n2 211/2005(Anexo IV ANVISA Ministério da
SaUde).
SACO PLASTICO PARA LIXO, capacidade:401, car
preta ou azul, matéria prima 100% reciclável
PEBD polietileno de baixa densidade 97%,
reforçado, espessura minima de 5,0 micras, DONAPACK PCT 650
anfonado lateralmente e corn costura eletrônica
no fundo, dimensôes mlnimas: 60cm x 60cm,
original do fabricante. lndicaço de uso,
composição, data de fabricaçao e de validade e
informaçoes do fabricante estampados na
embalagem. Os sacos devem ser confeccionados
de acordo cam as normas da ABNT NBR
9191/2008. Pacote corn 100 unidades cada.
SACO PI.ASTICO PARA LIXO, capacidade: GUI, car
preta ou azul, material prima 100% reciclável
PEBD polietileno de baixa densidade 97%,
reforcado, espessura minima de 8,0 micras,DONAPACK PCT 600
anfonado lateralmente e com costura eletrônica
no fundo, dimensöes mInimas: 55cm x 65cm,
original do fabricante. lndicaço de usa,
composiço, data de fabricacâo e de validade e
informaçbes do fabricante estampados na
embalagem. Os sacos devem ser confeccionados
de acordo com as normas da ABNT NBR
9191/2008. Pacote corn 100 unidades cada.
SACO PLASTICO PARA LIXO, capacidade: 200L,
cor: preta ou azul, material prima 100% reciclável
PEBD polietileno de baixa densidade 97%,

-
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10,90 1.635,00

-

4,00

2.600,00

5.80

3.480,00
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reforcado, espessura minima de 8,0 micras,DONAPACK PCT 450
anfonado lateralmente e com costura eletronica
no fundo, dimensöes minimas: 105cm x 105cm,
original do fabricante. lndicaço de uso,
composiçäo, data de fabricaco e de validade e
informacOes do fabricante estampados tia
embalagem. Os sacos devem ser confeccioriados
de acordo com as normas da ABNT NBR
para
9191/2008.
Modelo
apropriado
restaurantes, jardinagem, escolas, hotéis e
indástrias. Pacote corn 100 unidades cada.

16,00

7.200,00

VAUDADEDAATA

3.1.
A presente Ata de Registro de Precos terá a validade de lk(um) anD, a contar da data da sua
publicacäo no Diário Oficial Eletronico da AL/RN, tendo inIcio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir a primeiro e incluir o ültimo.
4.

REVISAO E CANCELAMENTO

4.1.
A Administraço poderá realizar 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.
Os precos registrados poderão ser revistos em decorrencia de eventual reducäo dos precos
4.2.
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administraco
promover as negociacôes junto ao(s) fornecedor(es).
Quando a preco registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
4.3.
superveniente, a Administraco convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reduçäo dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
0 fornecedor que no aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
4.4.
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificacâo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observará a classificaçäo original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor no
puder cumprir o compromisso, o 6rg5o gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçäo ocorra mites do pedido
de fornecimento, e sem aplicacão da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaço.
4.6.
Näo havendo êxito nas negociaçOes, o órgão gerenciador devera proceder a revogaço desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabIveis para obtençâo da coritrataçäo mais vantajosa.
4.7.
0 registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condiçôes da ata de registro de preços;
4.7.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administraço, sem justificativa aceitável;
4.7.3. N5o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
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4.7.4. Sofrer sanço administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o 6rg5o gerenciador e órgäo(s) participante(s).
0 cancelamento de registros nas hipOteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 serã
4.8.
formalizado par despacho do órgo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
0 cancelarnento do registro de preps poderá ocorrer par fato superveniente, decorrente de
4.9.
caso fortuito ou forca major, que preiudiqueo cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. Par razo de interesse püblico; ou
4.9.2. A pedido do fornecedor.
S. PRAZO DE ENTREGA
5.1. A Empresa Contratada deverá proceder a entrega dos produtos objeto deste Termo de Referenda,
na quantidade solicitada pela Administração, respeitado o limite legal, no prazo máximo des (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 meio de documentos apresentados
pela Contratada, poderá ser concedida prorrogação dos prazos descritos nesta cláusula,
observado o limite maxima do término do contrato.
5.1.2. A justificativa corn a solicitaço de prorrogaço, contendo o novo prazo Para entrega dos
materials, deverá ser protocolizada no Protocolo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Norte, localizado no EdifIcio Sede da ALRN, Praça 7 de Seternbro, s/np, Cidade Alta, Natal/RN, no
horário de 8h as iSh de segunda a quinta-feira e de 8h as 13h na sexta-feira, ficando a critério do
Gestor do Contrato a sua aceitaçäo.
6. cONDlcOEs GERAIS
As condicöes gerais do fornecimento, tais corno os prazos Para entrega e recebimento do
6.1.
objeto, as obrigacOes da Administraco e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicôes
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 acrésdimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n9 8.666/93.
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, vai assinada pelas partes.

Dep. Ezequiel GalvaWri/reira de Souza
Pr- sidente iØ./RN
Gest

ERVIcoS LTD
7MFr'0 W'8.761/0001.-10
Empresa Registrada

