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ATA DE REGISTRO DE PREOS N 2 08/2019
PREGAO ELETRONICO n 9 04/2019
Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2019, 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.2
08.493.371/0001-64, neste ato representada pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel GaIv5o Ferreira de Souza, brasileiro, casado,
residente e dorniciliado nesta capital, considerando o julgarnento da licitaco na modalidade de
pregao, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PRECOS, oriundo do Processo Administrativo n 2
13.970/2018, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complernentar n 9 147, de 07 de agosto de 2014, Resoluço n 9
059, de 16 de fevereiro de 2017 - ALRN, e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.2 8.666, de
21 de junho de 1993, corn as devidas alteracöes, homologado em 28 de marco de 2019, resolve
registrar o preco oferecido pela empresa, como segue:
DOOBJETO

1.

1.1.
A presente Ata tern por objeto a aquisicào de material para Eventos Culturais e Socioculturais,
conforrne o Terrno de Referência, anexo I do edital de Prego Eletrônico n 2 04/2019, que é parte
integrante desta Ata, assirn como a proposta vencedora, independentemente de transcriçäo.
2.

DOS PREcos, EsPEclFlcAcOEs E QUANTITATIVOS

2.1.
0 preco registrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor e as dernais
condiçöes ofertadas na(s) proposta(s) sào as que seguem:
EMPRESA: J. R. COMERCIO E LOCAcAO DE VEICULOS EIRELI
CN PJ/M F: 22.486.978/0001-48
ENDEREcO: Rua José Peixoto, 2000

TEL: (84) 3643-3823

- Emaüs - Parnamirim RN

-

REPRESENTANTE LEGAL: José Reinaldo Coelho Peixoto
RG: 784.648 SSP/RN
ITEM
ARP
10

CPF/MF: 466.698.684-74
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med indo 19cm x 16cm.
3.

VALIDADE DA ATA

3.1.
A presente Ata de Registro de Precos terá a validade de 1 (urn) ano, a contar da data da sua
publicaçao no Diário Oficial Eletrônico da AL/RN, tendo inicio e vencirnento em dia de expediente,
devendo-se excluir o prirneiro e incluir o iiltirno.
4.

REVISAO E CANCELAMENTO
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5.3. Os bens devero ser entregues em conformidade corn as especificacöes constantes neste Termo
de Referência, devidamente embalados e individualizados, sem avarias, constando em sua embalagem
informacöes precisas, corretas, claras, em lingua portuguesa, sobre o produto e suas caracterIsticas,
coma por exemplo: qualidade, quantidade, peso, composiçào, garantia/prazo de validade e demais
informacães que se fizerem necessârias para atestar a conforrnidade do produto adquirido corn o
solicitado.
5.4. A Fornecedora deverá apresentar as bens corn embalagem original em perfeito estado (Integra,
corn lacre de seguranca, sern aderência ac, produto e sern urnidade), devendo nela constar a marca do
produto.
5.5. Os bens deverào ser novos, de prirneira qualidade e possuir caracteristicas compatIveis corn a
utilizacào a que sero submetidos. A ALRN poderá recusar qualquer produto em que se verificar a falta
de qualidade ou de seguranca ao uso, bern como vicios, sejam eles redibitórios ou no.
5.6. 0 recebimento do material no exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal da empresa
Fornecedora por problernas causados durante o uso do item adquirido, nem exclui a responsabilidade
desta pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, bern corno por vicios de quantidade e/ou
qualidade, cabendo-Ihe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilizacào. Aplicarnse também, subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei nQ 8.078/1990 (Codigo de Defesa
do Consumidor).
5.7. Durante a periodo da validade/garantia, a Fornecedora se obriga a substituir o bern
imediatarnente e sern qualquer onus para a ALRN, caso se constate qualquer avaria, defeito ou
circunstncia que o impeca de produzir a utilidade a que se destina, salvo se tal condico,
comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa a ALRN.
4.7.1. Os custos da substituiçäo do item rejeitado ocorrerào exciusivamente as expensas da
Fornecedora, sendo vedado a fiscalizaçao responsabilizar-se pelo encaminhamento dos bens
rejeitados.
6. CON DIcOEs GERAIS
6.1.

As condicöes gerais do fornecimento, tais corno as prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigaçôes da Adrninistraçao e do fornecedor registrado, penalidades e dernais condiçOes
do ajuste, encontrarn-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2.
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata a § 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. EzequeI Galväo erre a .e ouza
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