ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2018-TRE/RN
Ref.: Pregão Eletrônico (SRF) nº 29/2018-TRE/RN
Processo Administrativo Eletrônico nº 4226/2018-TRE/RN

1 – PRODUTOS REGISTRADOS:
Item

22

Descrição do Material

Pasta COED, EJE RN, ASCOM
Formato fechado: 22,5 x 31 cm; Formato aberto: 45 x 31 cm; Cores: 4/0; Papel:
supremo 300 g/m2
Acabamento: vinco (1), bolso com faca especial (formato da faca enviado pelo TRE/RN)
Bolso: 23,3 x 12,3 (21,3 x 10,3 cm após corte, dobra e colagem), 0/0 cores
Quantidade: 3.000 (três artes finais diferentes para cada 1.000 pastas)
Impressão: offset em equipamento CTP Arquivo com Arte final das pastas e facas do
bolso fornecido pela Editoração do TRE/RN (artes finais diferentes para cada tipo de
pasta). A gráfica contratada deve apresentar prova dos impressos no mesmo material,
formato, cores, etc., para avaliação. Somente após aprovação da amostra, a impressão
do material restante poderá ser realizada.
Catmat/Catser

Marca/modelo

321526

SUZANO

Quantidades Registradas
Preço
unitário (R$)
TRE/RN
UNIDADE
3000
2,97
Unid.

Licitantes que aceitaram cotar os mesmos preços do licitante vencedor, na
ordem de classificação: Não houve formação de Cadastro de Reserva.

2 - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
2.1 - O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contados da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
3 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1 - A execução e o gerenciamento desta Ata de Registro de Preços observarão as
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico (SRF) nº 29/2018-TRE/RN e, no que
couber, os dispositivos legais aplicáveis previstos na Lei nº 10.520/2005, na Lei nº
8.666/1993 na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto nº 5.450/2005, no Decreto nº
7.892/2013 e no Decreto nº 8.538/2015.
3.2 - A empresa signatária da presente Ata confirma estar ciente de que as
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A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE – TRE/RN (ÓRGÃO GERENCIADOR), CNPJ nº 05.792.645/0001-28, sediado na Av. Rui
Barbosa, nº 215, Tirol, Natal/RN (59015-290), neste ato representado pelo seu DiretorGeral, titular ou substituto, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 304/2015-GP,
de 23 de setembro de 2015, da Presidência do TRE/RN, considerando o julgamento do
Pregão Eletrônico (SRF) nº 29/2018-TRE/RN e a respectiva homologação, RESOLVE registrar
os preços do material especificado no quadro abaixo, da empresa JULIANO O. SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 28.682.286/0001-51, com sede na Av. Maria
Letícia Leite Pereira, nº 120, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, CEP: 63.040-405, email:
lucas@graficadigix.com.br, tel: (88) 3587-2030, neste ato representado por Lucas Oliveira
Santos, CPF nº 328.899.108-06, doravante denominado FORNECEDOR, com fundamento na
Lei nº 10.520/2005, na Lei nº 8.666/1993 na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto nº
5.450/2005, no Decreto nº 7.892/2013 e no Decreto nº 8.538/2015, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e em conformidade com as disposições a seguir.

especificações técnicas e as obrigações contratuais estabelecidas no edital do Pregão
Eletrônico (SRF) nº 29/2018-TRE/RN integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição, destacando-se o prazo de entrega dos
materiais/serviços registrados, quando solicitados, e a obrigação de manter as condições
de habilitação durante toda a vigência desta Ata.
3.3 - A requisição do material será formalizada pelo ORGÃO GERENCIADOR,
observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico (SRF) nº 29/2018TRE/RN.
3.4 - O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos de
fornecimento efetuados durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços.
3.5 - Esta Ata não obriga o ORGÃO GERENCIADOR a firmar contratações com o
FORNECEDOR, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos registrados,
observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao
detentor do registro em igualdade de condições.

E por estarem de acordo com as disposições contidas nesta Ata, assinam as partes o
presente Instrumento.

Natal-RN, 25 de junho de 2018.

ANDREA CARLA GUEDES
TOSCANO CAMPOS:30024306

Assinado de forma digital por ANDREA CARLA
GUEDES TOSCANO CAMPOS:30024306
Dados: 2018.07.03 19:05:32 -03'00'

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Diretor-Geral

JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ nº 28.682.286/0001-51
Lucas Oliveira Santos
CPF Nº 328.899.108-06
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3.6 - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário
Oficial da União, às expensas do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme o disposto no art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D80B-6007BDF0-E9E5 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D80B-6007-BDF0-E9E5

Hash do Documento
4FB29468AC31A7545D343724DB0065A7C813EDC7AD52473C74301C356143D33F
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/06/2018 é(são) :

Lucas Oliveira Santos - 328.899.108-06 em 28/06/2018 14:25 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Autenticação de Conta,CodigoAcesso: 35872030
Evidências
Client Timestamp: Thu Jun 28 2018 14:25:48 GMT-0300 (Horário Padrão
de Brasília)
Geolocation: Latitude: -7.2528855 Longitude: -39.31910570000001
Accuracy: 128
IP: 177.37.227.235
Assinatura:

Hash Evidências:
D8AF1EF1CA731CA3B0011FF17503A8C9A93BA797609CE9EA1B7A78FDF9FB5840

