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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7' REGIÃO
Santos Dumom, 3384 - Bairro Aldeola - CF.P 60.150-163 - Fortalcza-CE
www.lrl7.jus.br
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 02/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 44/2016
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7" REGIÃO, doravante
denominado Gerenciador, com sede na Avenida Santos Duniont, 3384. Bairro
Aldeota, inscrito no CNPJ sob o n" 03.235.270/0001-70, neste ato representado
por seu Diretor Geral, Sr. FRANCISCO JOSÉ 1'ONTES I B I A P I N A ,
portador do CPF n° 274.SSO.713-87 e RG n° 625829 SSP/PI, considerando o
disposto na Lei n° 10.520/02 e seu Decreto Regulamentar n° 5.450/05; com
aplicação subsidiária da Lei n" 8.666/93; no Decreto n". 7.892/13 e alterações
subsequentes e, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico cm epígrafe, referente ao processo n°2334 /2016.
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS d objeto especificado na CLÁUSULA
SEGUNDA, tendo sido, referidos pregos .feriados pelo(s) ío.-neccdor(es) abaixo
identificado(s), cuja proposta foi cl, Jicada em primeiro lugar, para o LOTE
14 do certame licitalório em relerèn
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DO BENEFICIÁRIO DA ARP
3.1. A partir da assinatura da ARP o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos
de fornecimento do Gerenciador e ao cumprimento de iodas as condições
estabelecidas, sujeitando-o às penalidades cabíveis em caso de descumpri mentos
das clausulas deste instrumento.
3.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica par.i a contratação pretendida, sendo assegurada ao Beneficiário do
Registro a preferência de íoniccimemo em igualdade de condições.
4. CLAUSULA QUARTA - DO CADASTRO DE RESERVA
4.1. Não há formação de Cadastro de Reserva.

5. CLÁUSULA QUINTA- DO ÓRGÃO GERENC1ADOR
5.1. Na qualidade de órgão Gerenciador, incumbe ao Tribunal Regional do
Trabalho da 7'1 Região a prática de iodos os aios de controle e administração
deste registro de preços, mormente o seguinte:
a) gerenciiir a ARP;
b) conduzir eventuais negociações dos preços registrados;
c) aplicar as penalidades decorrem es do descumpri mento da ARP ou do
descuniprimento das obrigações coiuraiuais, garantida a ampla defesa e o
contraditório.
6. CLÁUSULA SEXTA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
6.1. Não há Órgãos Participantes desta Ata de Registro de Preços.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
7.1. Nào será admitiria a utili/aeão desta ARP por outros órgãos ou
entidades da Administração Publica .

1. CLAUSULA N U N A - DA A1.TFR A Ç AO DA ATA DE REGISTRO U E
PREÇOS
9.1. É vedado eíeiuar acréscimos nos quantitativos lixados pela au de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1" do art. 65 da Lei n" 8.666, de
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12.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n".
8.666, de 1993, ou no MI. 7" da Lei n". 10.520, de 2002.
12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, por lato
superveniente, decorrente de caso limuilo ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados c justificados:
12.2.1. por razão de interesse público; ou
12.2.2. a pedido do fornecedor.
12.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão Gerencindor comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1. Esta Atn de Registro de Preços si-r.í publicada no DOU.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
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