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Aos 04 dias do mês de outubro do ano de 2021, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte, com sede à 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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

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

residente e domiciliado nesta capital, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, oriundo do Processo Administrativo n2  

1.132/2021, 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 Complementar n2  147, de 07 de agosto de 2014, Resolução 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, com as devidas alterações, homologado em 27 de setembro de 2021, resolve 

registrar o preço oferecido pela empresa, como segue: 

1. DO OBJETO 

	

1.1. 	A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de desinfecção e sanitização, conforme o Termo de Referência, anexo 1 do 

edital de Pregão Eletrônico n2  014/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

	

2.1. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

EMPRESA: ESTRELA DO NORTE LTDA. 

CNPJ/MF: 04.475.382/0001-60 	 - TEL: (84) 3234.8056 - 3234.4633 

ENDEREÇO: Rua Antônio Barros Cavalcante, 1860, Capim Macio - Natal/RN 

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Rafael Roberto Henz - e-mail - natal@grupoastral.com.br  

RG: 1909199 SSP/RN CPF/MF: 008.477.524-61 

# Local 

Unidade -  

de 

medida 

Área em 

M2  

Valor 

unitário 

por M2  

Valor total 

por M1  (R$) 

Máximo de 

aplicações 

no ano 

Valor 

Máximo 

Anual (R$) 

1 Prédio Sede M 2  8.282,81 R$ 0,10 R$ 828,28 

2 
Depósito 

Mobiliário 
M 2  130,90 R$ 1,00 R$ 130,90 

3 
Anexo 	Admin. 

São Tomé 
M2  735,69 R$ 0,50 R$ 367,85 

4 
Anexo 	Admin. 

Jundiaí 
M2  713,86 R$ 0,50 R$ 356,93 
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4.9. 	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.9.1. Por razão de interesse público; ou 

4.9.2. A pedido do fornecedor. 

S. DOS PRAZOS, LOCAL, GARANTIA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1. A Contratada deverá proceder à entrega dos produtos objeto deste Termo de Referência no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do dia subsequente ao do pedido formal de fornecimento 

- recebimento da Nota de Empenho. 

S 	
5.2. A entrega dos itens deverá ser realizada no ALMOXARIFADO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN, 

localizado na Praça 7 de Setembro, s/nQ, Cidade Alta, Natal/RN, no horário das 08h às 15h de segunda 

a quinta-feira e de 08h às 13h na sexta-feira, exceto nos feriados e dias facultativos, correndo por conta 

da Contratada todas as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento. 

5.3. O recebimento do material não exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal da empresa 

por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos, nem exclui a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas quando de sua utilização. 

5.4. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material ou sua divergência em relação ao 

exigido neste Termo de Referência no ato da entrega ou no prazo de garantia, o mesmo será 

imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da Fiscalização responsável pelo seu 

recebimento, sendo o fornecedor notificado a proceder à substituição no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias corridos, contado da comunicação pela Contratante, sendo-lhe concedido igual prazo para 

retirada do material ou parte do que foi rejeitado, sem ônus para esta Assembleia Legislativa do RN e 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

5.4.1. No caso de impossibilidade de entrega do(s) modelo(s) e marca(s) indicados na proposta, a 

• Contratada deverá, em tempo hábil, requerer a substituição com a devida justificativa à Contratante, 

a quem caberá a decisão. 

5.4.2. No caso do subitem anterior, poderá ser exigido prospecto do produto a fim de comprovar sua 

qualidade e a conformidade com o descrito neste Termo de Referência. 

5.5. Os custos da substituição do item rejeitado correrão exclusivamente a expensas da Contratada, 

sendo vedado à Fiscalização responsabilizar-se pelo encaminhamento dos bens rejeitados, mesmo que 

seja por Sedex a cobrar. 

5.6. Os itens deverão apresentar a embalagem em perfeito estado (em embalagem original íntegra, 

sem aderência ao produto e sem umidade) e vir acompanhados de manual escrito em língua 

portuguesa. No ato de entrega será observado, para os bens que assim o exijam, o devido registro no 

órgão competente, bem como, a adequação técnica às normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes, no que couber. 

5.7. O aceite/aprovação pela Assembleia Legislativa do RN não exclui a responsabilidade cível da 

Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as 

especificações estabelecidas verificadas posteriormente. 

5.8. A garantia mínima contra defeito de fabricação dos produtos objeto deste Termo de Referência 

será de 3 (três) meses, a contar do recebimento, podendo ser transferida a garantia do fabricante se 

for igual ou superior à garantia aqui exigida. 

5.9. Relativamente, ao disposto nesta cláusula, aplicam-se também, subsidiariamente e no que coubr 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei n9  8.078/1990. 


