
Z 

Proc. 13.970/2018 

Fis. 	  

Rub. 

   

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Assembleia Legislativa - Prddio Anexo 

Rua JuñdiaI, 481 - Tirol - Natal/RN 

ATA DE REGISTRO DE PREOS N2  09/2019. 

PREGAQEtETRONICO n9  04/2019. 

Aos 12 dias do més de abril do ano de 2019, Assembleia 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. 

08.493.371/0001-64, neste ato representada pela ExcelentIssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta capital, considerando a julgarnento da licitaço na modalidade de 

prego; na forma eletrOnica, para REGISTRO DE PREcOS, oriundo do Processo Administrativo n2  

13.970/2018, nos termos da Lei 10.520, de 17 de juiho de 2002, Lei Complementar n9 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n9  147, de 07 de agosto do 2014, ResoIuço n2 

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 alteraçöes, homologado em 28 de marco de 2019, resolve 

registrar o preco oferecido pela empresa, coma segue: 

1. DOOBJETO 

2. DOS PREc0S, ESPEcIFIcAcOE5 E QUANTITATIVOS 

EMPRESA: ALLPER COMERCIAL - EIRELI 

CNPJ/MF: 24.547.906/0001-99 	 TEL: (16) 3252-9295 - 99729-7091 

condiçöes ofertadas na(s) proposta(s) so as que seguem:

ARP  

ENDEREc0: Rua Germano Zaiantchick, 200— Laranjeiras - Taquaritinga/SP 

REPRESENTANTE LEGAL: Olege Edson Pereira 

RG: 18.080.379-7 CPF/MF: 079.786.478-46 

ITEM 
ESPECIFICAçAO MARCA 

OMOTCHEA 

UND 

UND 

QTD R$ UNT. R$ TOTAL 

02 Domino, cantendo 28 peças de plástico, na car 

preta, em urna caixa de plastica resistente corn 

tampa. 

600 3,82 2.292,00 

05 Jogo Uno, baralho contendo 108 cartas de 

plástico, 	nas 	cores 	azul, 	verde, 	vermelha 	e 

amarela, em uma caixa de plástico resistente. 

MATTEL UND 200 13,49 2.698,00 

22 Jogo do Cubo Máglco, cubo de plástico corn 6 	ARK TOYS 	UND 	500 	2,79 	1.395,00 
faces de cores.diferentes, medindo 5cm x 5cm x 
Scm. 
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Este documento Ioi assinado digta!menie por Olegs Edson Psreira. 
Para verificar as assinaturas Va ao site https:iiwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o côdigo EA00-62EE-484B-F9B5. 
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1.1. 	A presente Ata tern par objeto a aquisiço de material para Eventos Culturais e Socioculturais, 	' 
11 

conforme a Terrno de Referenda, anexo I do edital de Prego Eletrônico n9  04/2019, que é parte 	LU 
LU 
LN 

integrante desta Ata, assim coma a propasta vencedora, independentemente de transcrica. 

LU 

21 

2.1. 	0 preco registrado, as especificacCes do objeta, a quantidade, fornecedor e as demais 
Ni 
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S. PRAZO DE ENTREGA 

5.1. 0 prazo para entrega serA de at6.5 (cinco) dias tteis, a contar do pedido formal do fornecimento. 

5.2. Os bens devero ser entregues na Sede da ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, no SETOR DE ALMOXARIFADO, localizado na Praca 7 de Setembro, s/01, Cidade 

Alta, Natal/RN, no horário das 08h s 15h de segunda a quinta-feira e de 08h as 13h na sexta-feira, 

exceto nos feriados e dias facultativos, correndo par canta da Fornecedora todas as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 

5.3. Os bens devero ser entregues em conformidade corn as especificaçôes constantes neste Termo 

de Referenda, devidamente embalados e individual izados, sem avarias, constando em sua embalagem 

inforrnacôes precisas, corretas, claras, em lingua portuguesa, sabre o produto e suas caracterIsticas, 

corno par exemplo: qualidade, quantidade, peso, composiçao, garantia/prazo de validade e demais 

inforrnaçães que se fizerern necessárias para atestar a conformidade do produto adquirido corn o 

solicitado. 

5.4. A Fornecedora deverá apresentar os bens corn embalagem original em perfeito estado (Integra, 

corn lacre de segurança, sem aderência ao produto e sem umidade), devendo nela constar a marca do 

produto. 

5,5. Os bens devero ser novas, de primeira qualidade e possuir caracterIsticas carnpatIveis corn a 

utilizaço a que sero subrnetidos. A ALRN podera recusar qualquer produto em que se verificar a falta 

do qualidade ou de segurança 30 uso, bern coma vicios, sejam des redibitórios ou no. 

5.6. 0 recebimento do material nao exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal da empresa 

Fornecedora par problemas causados durante a uso do item adquirido, nem exclui a responsabilidade 

desta pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, bern coma par vIcios de quantidade e/ou 

qualidade, cabendo-Ihe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilizacäo. Aplicam-

se também, subsidiariamente, no que couber, as dispasicöes da Lei n9  8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

5.7. Durante o perlodo da validade/garantia, a Fornecedora se obriga a substituir a bern 

irnediatarnente e sem qualquer onus para a ALRN, caso se constate qualquer avaria, defeito au 

circunstãncia que a impeca de produzir a utilidade a que se destina, salvo se tal condiçao, 

comprovadarnente, decorrer de mativo a que houver dada causa a ALRN. 

4.7.1. Os custos da substituico do item rejeitado ocorrero exclusivamente as expensas da 
Fornecedora, sendo vedado a fiscalizaco responsabilizar-se pelo encaminharnerito dos bens 
rejeitados. 

6. coNDIçOEs GERAIS 

	

6.1. 	As condiçöes gerais do fornecimento, tais coma as prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigaçâes da Administraça a do fornecedor registrado, penalidades e demais condicoes 

do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL, 

	

6.2. 	E vedado efetuar acréscimos nos quantitativas fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata a § 19  do art. 65 da Lei n0  8.666/93. 

Este docurnento foi assinado digitalmente por Olege Edsor Pereira. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https:/fwww.portaldeassinaturas.com.bi:443  e utilize o cOdigo EA00-62EE-484B-F9135. 
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PROT000LO 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.portaftieassinaturas.com.br/Verificar/EAOO-62EE-

484B-F9B5  ou vá ate o site https://www.portaldeassinaturas.corn.br:443  e utilize o cádigo abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Cadigo para verificaçao: EAOO-62EE-484B-F9B5 
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