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FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos 13 dias de setembro do ano de 2021, a Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2020-DG de 11 de maio de 2020, lavra a 
presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2021-FUNPEC, que 
objetiva a eventual Contratação de empresa especializada na locação de veículos, com vistas a suprir 
as necessidades da FUNPEC, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, observadas 
as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, 
bem como, as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, constituindo-se esta ata em 
documento vinculativo e obrigacional, à luz das regras insertas no Decreto nº. 7.892/2013, e 
subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

 
EMPRESA ARENA RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA 

CNPJ 11.940.483/0001-20 

ENDEREÇO Av. Praia de Tibau, nº 8955 A Loja 03, Ponta Negra, CEP: 59094-500, Natal/RN 

CONTATO Tel. : (84) 3302-7618 // (84) 9.9995-8376 // (84) 98813-7289 
Email : arenatransportem@gmail.com / arenatransporte@bol.com.br 

DADOS BANCÁRIOS  BANCO: Brasil  AG: 0022-1 CC: 122.427-1 

OBJETO E PREÇO REGISTRADO 

 

ITEM UND TIPO DE 
VEICULO QNT. KM 

PREÇO 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 
MÁXIMO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO 

(R$) 

I 01 150 Diária 

VAN 2020/2021, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, 
AR CONDICIONADO, MOTOR MÍNIMO 
DE 20. CILINDRADAS (COM 
MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), 
KM LIVRE. 

R$  
999,99 

R$ 
149.998,50 
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02 500 
Diária de 
até 500 

KM 

 

VAN 2020/2021, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, 
AR CONDICIONADO, MOTOR MÍNIMO 
DE 20. CILINDRADAS (COM 
MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL).  

R$  
 1.300,00 

R$ 
 650.000,00 

03 15.000 UND 

QUILOMETRAGEM EXTRA, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, PARA VEÍCULOS A 
DIESEL (01 KM). 

R$  3,98 R$ 59.700 

II 

04 150 Diária 

MICRO-ÔNIBUS 2020/2021, 28 
PASSAGEIROS SENTADOS, AR 
CONDICIONADO, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, (COM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTÍVEL), KM LIVRE.      

R$  
 1.184,99 

R$ 
177.748,50 

05 150 
Diária de 
até 500 

KM 

MICRO-ÔNIBUS 2020/2021, 28 
PASSAGEIROS SENTADOS, AR 
CONDICIONADO, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, (COM MOTORISTA E COM 
COMBUSTÍVEL). 

R$  
1.484,97 

R$ 
222.745,50 

06 15.000 UND 

QUILOMETRAGEM EXTRA, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, PARA VEÍCULOS A 
DIESEL (01 KM).     

R$ 4,94  R$ 
74.100,00 

III 07 150 Diária 

ÔNIBUS, 2020/2021, 45 PASSAGEIROS 
SENTADOS, AR CONDICIONADO, TV, 
FRIGOBAR, BANHEIRO E POLTRONAS 
CONFORTÁVEIS, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, (COM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTIVEL), KM LIVRE. 

R$  
 1.984,98 

R$ 
297.747,00 
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08 150 
Diária de 
até 500 

KM 

ÔNIBUS, 2020/2021, 45 PASSAGEIROS 
SENTADOS, AR CONDICIONADO, TV, 
FRIGOBAR, BANHEIRO E POLTRONAS 
CONFORTÁVEIS, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, (COM MOTORISTA E COM 
COMBUSTIVEL). 

R$  
2.374,99 

R$ 
356.248,50 

09 150 
Diária de 
até 120 

KM 

ÔNIBUS, 2020/2021, NO MÍNIMO DE 
45 PASSAGEIROS SENTADOS, AR 
CONDICIONADO, TV, FRIGOBAR, 
BANHEIRO E POLTRONAS 
CONFORTÁVEIS, SEGURO TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR, (COM MOTORISTA E COM 
COMBUSTIVEL). 

R$  
 1.989,99 

R$ 
298.498,50 

10 30.000 UND 
QUILOMETRAGEM EXTRA, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, PARA VEÍCULOS A 
DIESEL (01 KM). 

R$  5,89 R$ 
176.700,00 

IV 

11 900 Diária 

POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.0 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/ GASOLINA, NÃO SUPERIOR A 
02 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM FRANQUIA DE 
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
(COM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTÍVEL). MODELOS DE 
REFERÊNCIA: PALIO, GOL, CELTA. KM 
LIVRE. 

R$  
249,00 

R$ 
224.100,00 

12 650 
Diária de 
até 200 

KM 

POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.0 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/GASOLINA, NÃO INFERIOR A 
02 ANO DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM FRANQUIA DE 
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
(COM COMBUSTÍVEL E SEM 
MOTORISTA). MODELOS DE 
REFERÊNCIA: PALIO, GOL, CELTA. 

R$  
250,00 

R$ 
162.500,00 
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13 600 
Diária de 
até 200 

KM 

POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.0 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/GASOLINA, NÃO INFERIOR A 
02 ANO DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM FRANQUIA DE 
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
(COM COMBUSTÍVEL E COM 
MOTORISTA). MODELOS DE 
REFERÊNCIA: PALIO, GOL, CELTA.  

R$  
350,00 

R$ 
210.000,00 

14 100 Diária 

 
POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.4 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/GASOLINA, NÃO SUPERIOR A 
02 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM FRANQUIA DE 
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
(COM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTÍVEL). MODELOS DE 
REFERÊNCIA: PRISMA, PUNTO, FIESTA. 
KM LIVRE. 

R$  
250,00 

R$ 
25.000,00 

15 1.000 Diária 

POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.4 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/GASOLINA, NÃO SUPERIOR A 
02 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM 
FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO 
LOCADOR (SEM MOTORISTA E SEM 
COMBUSTÍVEL). 
MODELOS DE REFERÊNCIA: PRISMA, 
PUNTO, FIESTA. KM LIVRE 

R$  
120,00 

R$ 
120.000,00 

16 600 
Diária de 
até 200 

KM 

POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.4 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/ GASOLINA, NÃO SUPERIOR A 
02 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM FRANQUIA DE 
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
(COM COMBUSTÍVEL E SEM 
MOTORISTA). MODELOS DE 
REFERÊNCIA: PRISMA, PUNTO, FIESTA. 

R$ 290,00   R$ 
174.000,00 
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17 600 
Diária de 
até 200 

KM 

POPULAR, 05 PASSAGEIROS, 4 
PORTAS, MOTOR 1.4 CILINDRADAS, AR 
CONDICIONADO. COMBUSTÍVEL 
ÁLCOOL/ GASOLINA, NÃO SUPERIOR A 
02 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEGURO 
TOTAL COM FRANQUIA DE 
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR 
(COM COMBUSTÍVEL E COM 
MOTORISTA). MODELOS DE 
REFERÊNCIA: PRISMA, PUNTO, FIESTA. 

R$  
370,00 

R$ 
222.000,00 

19 10.000 UND 
QUILOMETRAGEM EXTRA, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, PARA VEICULOS A 
ÁLCOOL (01 KM).    

R$  1,50 R$ 15.000,00 

20 15.000 UND 
QUILOMETRAGEM EXTRA, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, PARA VEICULOS A 
GASOLINA (01 KM).    

R$  3,00 R$ 
45.000,00 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES 
1.1. Registro de Preços para a eventual Contratação de empresa especializada na locação de veículos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 
008/2021-FUNPEC e seus anexos, mediante solicitação da FUNPEC. 
1.2. A CONTRATADA deverá prestar todos os serviços contratados, consumando-se a obrigação por 
parte da contratada a partir do recebimento da Nota de Empenho emitido pela FUNPEC; 
1.3. A CONTRATADA deverá manter escritório, agência ou posto avançado de atendimento localizado 
na Cidade do Natal/RN ou grande Natal; 
1.4. Haverá, após o decurso das 08:00h (oito horas), tolerância de 30 (trinta) minutos para 
finalização/cumprimento dos serviços, passando a empresa Contratada a ter direito a cobrança de 
fração/metade da diária, ou de diária inteira, sendo sua fração/metade correspondente ao período de 
30 minutos a 04:00h, e inteira superior a 04:00 horas até o limite de 08:00h, considerando, para tanto, 
a tolerância de 00:30 min para cada diária de 08:00 horas. 
1.5. A diária do motorista que conduzirá o veículo será de 8 (oito) horas diária, passando a empresa 
Contratada a ter direito a cobrança de fração/metade da diária, ou de diária inteira, sendo sua 
fração/metade correspondente ao período de 30 minutos a 04:00h, e inteira superior a 04:00 horas 
até o limite de 08:00h, considerando, para tanto, a tolerância de 00:30min para cada diária de 08:00 
horas.  
1.6. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre a FUNPEC e a empresa referida no 
preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses. 
1.7. Em caso do(s) veículo(s) estiver (em) em posse da CONTRATANTE e ocorra sinistro, furto, roubo e 
eventos fortuitos será apurada responsabilidade e for comprovada ocorrerá o ressarcimento do valor 
devido a CONTRATADA pelo dano causado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 
2.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os 
constantes da planilha de preços anexa, obedecida à classificação no Edital do Pregão Eletrônico (SRP) 
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nº 008/2021-FUNPEC, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por 
Despacho homologatório pela autoridade superior da FUNPEC constantes dos autos.  
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2021-FUNPEC, que a precedeu, na 
íntegra, o presente instrumento de compromisso. 
2.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico (SRP) 
nº 008/2021-FUNPEC, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada 
referido no item anterior. 
2.4. O valor atribuído no certame, bem como o valor final, apresentado no instrumento contratual e 
na Ata de Registro de Preço serviu de base para elaboração e apresentação da proposta por parte da 
interessada/contratada, não sendo vinculativo, tampouco exigível em sua totalidade, nem considerado 
para pagamento mínimo. Desta forma, o valor global estimado poderá sofrer acréscimos ou 
supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização à contratada.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 
3.1. O prazo para realização dos serviços (Disponibilização dos veículos) será de no máximo 2 (dois) 
dias úteis, contados a partir da solicitação de agendamento pela FUNPEC; 
3.2. Para a disponibilização dos veículos deverá ser agendada. 
3.3. Os veículos locados deverão ser entregues na sede da CONTRATADA. 
3.4. Os veículos locados deverão ser devolvidos na Sede da CONTRATADA, em horário comercial. Em 
caso de devolução fora do horário comercial, a CONTRATANTE deverá obrigatoriamente agendar o 
horário de entrega do veículo com a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Os pagamentos serão efetuados pela FUNPEC, através da conta corrente da empresa, 
preferencialmente no Banco do Brasil, a ser informada no ato da assinatura desta ata, e que será 
devidamente registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a que se 
destine, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for atestado o fornecimento, 
contados da data da efetiva entrega do produto. 
4.1.1.  O fornecedor ou prestador de serviços da  Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura 
(FUNPEC) que optar por receber seu pagamento em outra instituição diferente do Banco do Brasil, 
ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre 
Bancos, o qual será descontado do valor total a receber; 
4.2. O valor atribuído no certame, bem como o valor final, apresentado no instrumento contratual e 
na Ata de Registro de Preço serviu de base para elaboração e apresentação da proposta por parte da 
interessada/contratada, não sendo vinculativo, tampouco exigível em sua totalidade, nem considerado 
para pagamento mínimo. Desta forma, o valor global estimado poderá sofrer acréscimos ou 
supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização à contratada. 
4.3. O presente objeto, destinado ao Registro de Preços, não obriga a FUNPEC a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de determinados 
itens, ficando assegurado ao detentor do Registro à preferência pelo fornecimento, em igualdade de 
condições; 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
5.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 
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da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado atacadista. 
5.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de 
natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por 
solicitação motivada da interessada à FUNPEC. 
5.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, 
que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de 
aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários, que embasaram a oferta de 
preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido. 
5.4. O preço registrado poderá ser cancelado pela FUNPEC nos termos das disposições fixadas pelo 
Decreto Federal nº 7.892/13; 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado para a execução 
do objeto, a FUNPEC poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FUNPEC , por 
prazo não superior a 05 (Cinco) anos, e  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
6.1.1. A multa prevista no item 6.1, alínea “b”, será aplicada quando a Contratada descumprir as 
exigências editalícias, o prazo de execução dos serviços, ou retardar a assinatura do contrato. O valor 
da multa será aplicado no percentual de 1,0% (Um por cento) sobre o valor total da Autorização de 
execução, por infração a qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, que será automaticamente descontado do valor do faturamento que a 
CONTRATADA vier a fazer jus, somados a multa de mora de 0,30% (Trinta décimos por cento) por dia 
de atraso, até o limite de 30 (Trinta) dias, independentemente das sanções legais que possam ser 
aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da lei n. 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela 
administração da FUNPEC;  
6.2. As sanções previstas no subitem 6.1 (advertência, suspensão temporária de participação em 
licitação promovida pela FUNPEC e impedimento de contratar com a Administração, e declaração de 
inidoneidade) poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis; 
6.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da lei n. 8.666/93; 
6.4 – DA APLICAÇÃO DA MULTA 
6.4.1 - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela FUNPEC, observando-se o seguinte: 
a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do 
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para 
complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias; 
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a 
recolher à FUNPEC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da 
comunicação; 
6.4.2 - A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da cientificação 
da aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNPEC. Ouvido o encarregado para o 
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acompanhamento da execução dos serviços, o recurso será apreciado pela Diretoria Administrativa da 
FUNPEC, que poderá relevar ou não a multa; 
6.4.3 - Em caso de relevação da multa, a FUNPEC se reserva no direito de cobrar perdas e danos 
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação 
novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 
6.4.4 - Caso a FUNPEC mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, no todo ou em parte, de pleno direito: 
7.1.1. Pela FUNPEC, em despacho fundamentado. 
7.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços. 
7.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante 
não aceitar sua justificativa. 
7.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de 
Registro de Preço. 
7.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de 
Registro de Preços. 
7.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
7.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela FUNPEC. 
7.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado. 
7.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação 
para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, 
facultada a FUNPEC à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sexta. 
7.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntado-se o comprovante ao expediente administrativo 
que tiver dado origem ao registro de preços. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO TERMO  
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de Termo 
Contratual conforme o previsto pelo Decreto Federal nº 7.892/13, em estrita observância aos 
princípios gerais do direto e às normas contempladas em nossa legislação vigente. 
8.2. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e/ou retirar 
a nota de Empenho equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções 
previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério da 
FUNPEC, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subseqüente, se houverem 
outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação.  
8.3. O edital do Pregão eletrônico (SRP) nº 008/2021-FUNPEC, integra a presente ata, 
independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações. 
8.4. Por força das disposições fixadas na Lei 11.184, de 9 de abril de 1992, por ocasião da formalização 
da contratação ou da retirada da nota de empenho, a empresa fica obrigada a apresentar Certidão de 
Inexistência de Débitos (CND), para com o Sistema de Seguridade Social. 
8.5. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 
65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores. 
 
 



 

  

 

Eventual Contratação de empresa especializada na locação de veículos                          Página 9 de 9 
 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação, e pelo 
Decreto Federal nº 7.892/13, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 
9.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 
com as alterações posteriores. 
9.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata 
de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após 
seu vencimento. 
9.4. A Manutenção dos carros ocorrerá por conta da CONTRATADA, inclusive substituição de peças, 
pneus e acessórios; 
9.4.1. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer veículo, cujo uso considere fora das 
especificações que serão contidas no Edital; 
9.4.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos em perfeitas condições de uso, respeitando as 
condições de segurança dos veículos, principalmente do estado dos pneus dos veículos. A 
CONTRATANTE tem o direito de exigir a substituição imediata de qualquer anormalidade diagnosticada 
no veículo antes da locação do veículo; 
9.5 A CONTRATANTE deverá entregar o(s) veículo(s) de acordo como recebeu o veículo na sede da 
CONTRATADA, principalmente em relação a higienização  do veículo;  
9.6. Os veículos locados deverão ser devolvidos na Sede da CONTRATADA, em horário comercial. Em 
caso de devolução fora do horário comercial, a CONTRATANTE deverá obrigatoriamente agendar o 
horário de entrega do veículo com a CONTRATADA; 
9.7. As partes elegem o foro da Comarca de Natal (RN), como domicílio legal, para qualquer 
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 
Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.    

 
  Natal, 17 de setembro de 2021.  

 
 

______________________________________ 
André Laurindo Maitelli 

Diretor Geral da  FUNPEC 
 
 
 

________________________________ 
Tiago Victor da Silva 

Pregoeiro da FUNPEC 
 
 
 

__________________________________ 
Jussier Martins da Silva 

Sócio/Gerente 
ARENA RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA-ME 
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