
ESTADO DE ALA(;OAS
PREFETTURA !I IiNICIPAL DE PIRANHAS

p.M.p ATA DE RÍ-GISTRo DE PREçOS No 1r/2016 - P.P

PROCESSO N" 05020i7i2016 AT^
i)E RIGIStRO DH PREÇOS N'
11/2016 oBJ['to:
CONTR^T-.\ÇÀO DT EMPRLSA
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO I)E
PI-]ÇAS AU'IOMOTIVAS E ]VIÃO DE
OBRA ESPECIAI,IZADA NA.
\,Í NUI'ENÇÃO PREVEN IIVAS T
CORRL-TIVAS.

Aos 3l dies do mês dc Maio do ano de 2016. o MUIiICIPIO DE PIRÂNILAS, Pessoa

Juridica de Direito Público intcmo. inscrito no CNPJ sob o n' 12.125.546i000I -20. com sede na

Praça l)r habim dc Britto. n.o 4. Centm. CEP: 57460-000. na cidade dc Piraúas, Estado dc

Alagoirs. ncste â!o rcpresenEdo pelo Prettiio Muíicipal- Sr. Manoel Brasiliano dc Santàtr8.
brasilciro. c:sado. l-)rrpresário. ponador da cédula dc ldeltidade n'261.i15 SSP./À|,. irlscíto no

CPF,'llF sob o n" 122.t20.161-68. domiciliado na cidade de Pirarúas/AL. denominatlo
simf lesme e órgâo Gerenciador, o FLINDO MUNICIPAL DE S-A,{IDE. Pessrra Juridrca de DiÍeito
Público interno. rrscrho no CNPJ sob o n' ll.l97 il710001-86. com scde nâ Rua: Sào Cr;sió\'ão n" 22.
Bairro: -\iDgó. nesle aro represeírado Dclo Saar*ár;o Municipal de Saridc. I'emandes Wallal;e Sil\â
iir,ninr,. ponador dd cédula de idenli.j3d"- r":00000410096q - SSP'AI-- rnscrito no CPFiÀ4a sob o n'
0r9 Íill t0.l-03. Íesidcnre e donlicrliâdo na iid?.ic de Pira haeAl. o FUNDO MUNICIPAL DE
f,l)UCAÇÂO. Pcssoa Jurídicir dc Direito Público intcrno- inscrito no CNPJ sob o n"

12.225.546/0001-20, com seds na PÉçâ ltabira de DÍitto n'0,1. Ccntro. PirarúaV.\L, ucstc ato
rcpresentado pelo Sccre'tario Municipal de Educaçào. Sr Retrato Bâtista de Alencâr. portador dü

cédula ,le identidade f 1.976.276 SSP,'ÂI. inscriro no CPF/À4F sob o n' &l I .5 14,28"1-96.

residcnre e domiciliado na cidadc de Piraúas/\t, e o FUNDO MUNICIPAL DE
-{SSISTÊNCIA SOCIAL, Pcssoa Juridica de Direilo Público intcrno. irscrito no CNPJ sob o n'
i7.985-510,'0001-68. com sedc na Secreixri:r Ce r\ssistôncia na Ruâ: Sào Cdsto!ào. n" 05. X;Dgo.

Pirarüas'lAl-. nestc ato repÊsentado pelo Sccreüirio Nlunicipa.l dc Assisrência Social- Sr. Jose

Antôni'J Felix Satrtos, poíador de céJula dc idemidadc no 20ó.54-1 - SljP/SE. inscíro no

CPF/MI; sob o n' 694.142.038-14- resiclcntc e domiciliado na cidade de Pirunhâs/^I. cm
scqüência dcnominada simplesmert Órgáo ParÍicipônte e r pessoa juridica GIVAI{ILDO
FfITOSA DOS SÂ-NTOS 02281022{39. inscrita no CNPJ sob n-' 24.251.3 14/0001-ó4. com sede

Rua Sâo lrdncisco. n' 108. Baino RodoYiario. na ciciade de CaniDdé do SÀo Francisco/SF. ncstc
ato. r.prcsentadü pclo Sr. GivaÍildo l'citosa dús Santos, Brasilciro. Cesado. Comercianle.
portadoÍ(a) da Cédula dc identiriadc IIC rl' 11643j7 '. SSP/AI-- inscrilo(a) no CPF/MF sob n.o

011.810.124-39. residcnte e domiciliaCo(a) na Rua Sào lmacisco. n' 108. BaiÍo Rodcviiáric. na

cidade de Caniadé do São lirancisco Si'l- s- J?qui iror diêrts. denominada simplcsmente
Fomeccdorâ Registrada. resohcm, rÉ li-rrma da L;r r:o 8.666, de 2l de junho dc 1993 e suas

peia l-ci n" 8 rJ78 de I I de

setcnrbro de 1990, linrar a presenlc Atí dc foi
alteraçr)es e do decreto N. 7-892, de 23 ii juneirn dc 2013. be c
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Procuradoria Municipal. quc cmrlru seu parecer. conformc dctcrmina o Parágral'o Único do An. 38
da I-ei n'll 666. de 21 dcjunho de 199i. median{c as scguintcs condiçiies:

l. l)o ohjeto:

l.l. A prcsente 
^ta 

(em por objcto o RcgisÚo dc Preços pam CON IRATAÇÂO DE EMPRESA
PATL\ EVENTUAL AQINSIÇÀO DE PEÇAS AU IOMOTIVAS E MÀO DE OBRA
ESPECT^LIZAI)A NA MANUTENÇÀO PREVENTTVAS E CORRETIVAS, destinados à(s)
Secretaria(s) Municipal(is) deste. conforme cspecilicações e exigências estabclecidas no Arcxo I
do Edital do PrÊgão Presencial no I l/2016. conl'orme abaixo:

ITf}I f spcciÍicâçôes do Objeto Qtde
horâ,

Qtd.
Vêiculos t nirário

Vâlor
Tolâl

1\'lào de Obre cspecializada na
manutenÇào píeventiva c corrcti\ a

J HorarHomc
RS 95.00

RS

940.500.00

t.nidade

I ItII VÀloÍ do I)esconto

2. I)a rigôncia:

2.1. 
^ 

presente Ata dc Rcgistro de Preços \igerú por 12 (doze) meses. a paÍir da data de suu
assinatuÍa- não podendo ser promrgadà conl'orme o decreto t\-'7.892, de 2-3 dcjaneiro de 2013-

-1. l)as ohrigaçôes:

i I O Orgào Gerenciador obriga-se a:

a) efetuar o pagamcnto à Éomecedora Registrada. de acorrlo com o prazo estabelecido Desta.{JA:

b) conrunicar lbrmal e imediatamenrc à l:orncccdora RegiÍrada qualquer anormalidade no
tbrnecimento dos bens. podcndo recusá-los caso nâo estejam de acordo com as !-xigênuia\
estabelecidas no cdital de Pregão Presencial n' J l/2016 c scus anexos;

c) pÍestar- aúavés de scu representante. as urfomrações necessiliÍLs. bem conlo atcstar as Notas
Iriscais oriundas das obrigaçôes contraidas:

Fls-:ur_r

d) assegurar-se do liel cumprimento das condições estabelecidas na 
^ta. 

no i-nstrumento
convocatódo e seus anexos;

c) assegurar-se de que os preços conrrarâdos sào os nlats vantaJosos para o Órgão Gerenciâdor. por
lreio de cstudo comparari',o tlos preços praticadoS pelo merc

/,, Á.2i4/,

Descorto sobrc â tâbclâ d!s
peças e acessórios do

fabricante
Especiíicrções do Objcto

Pcças âutomoti\as oricinais e genuinâs í 89/o )

Praçe Dr- ltabirâ d5 BÍito, n.o 04. Centro Hrslorico - Pirânhas - Atagoâs. CEP: 57450-m0
conratô: i082) 3686-3222
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h) abstcr-se de transl'erir direitos ou ob gâções Jecorentes da Ata de Rcgistro de Preç<ls sem a

expressa concordância do Órgão Gcrcnciador;

/,uo, J:4
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fl rencgociar os Yalores contratados. cujos preços sejam considerados desvanlajosos:

g) tiscaliz.ar o cumprimento das obÍigações assumidas pcla Fomecedora Regisúada:

h) aplicar as pcnalidades por dcscumprimemo das obdgaçõcs assumidas

3.1.1. A liscalizaçào cxercirla pelo Órgào Gcrcnciador não excluirá ou rcduzirá a

resrxrnsabilidadc da Fomecedora Regisrmda pela completâ e perfcita cxecuçào do

lbmecimcnto.

i.2. A Forncccdora Regislrada obriga-sc a:

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indirelamente sobre as peças automotrvas e

mào dc obra cspccializada na manutenção pre\entivâs e correlivas ofertados na licitação;

b) nunter firme sua proposta durante o prazo de validadc da mesma:

c) enrregar as peças automoti\,as c nrão de obra especializada na rnanutençâo prcvcntivas e

corretilas em conformidadc com o que foi licitado;

d) Êntrcgar a-s peças automotivas e mão dc obra cspecializada na manutenção pÍe\enlivas e

corretivas nos eudereços e prazo indicados no ediral:

e) Enlregar as peças automoti\as e mâo de obra especializada na manutcnção prerEntivas e

coretivas denrro do praz-o estabelecido pelo Órgào Gerenciador. contado desde o recebimento da

Ordcm dc Iornccimento. nrs quanúdaJes propostas c no local indicado:

Í) corrigt e\entuais falhas no cumprimenlo de suas obrigaçôcs no prazo estabelecido pelo
rcprcsenlante do Orgâo Cerenciador:

g) enregar as pcças automotivas e mâo de obra especializada na manutcnção preventiras e

corretivas durante o horário de trncionamcnto do órgâo Cercnciarlor. salvo por motivo
jusrilicável. fruto dc caso fortuito ou fc,rÇa maior. que deverá ser analiMdo por servidor dcsignado;

i) responder por cvcntuais danos câusados ao Órgâo Gerenciador ou a terceiros dulante a vigência
desta Ata por seus agentcs ou prcpostos:

j) manrer durante a vigência da Âta de RegistIo de Preços as condições de habiliBção rxigidas no
edilÂl-

J. l)o fornecimenl(): <.)

Prâçê Dr. lt biÍ3 de Brito, n.q 0rl, CentÍo Bistóíico - Piranhâs -Alegoâ6. CEP: 57480{00.
Contaror (082, 3ô86-3222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANIIAS

5.1. As peças automotivas e mão de obra especializada na manutençào preventivas e corretivas-

objeto desta licitação, dei'erão ser entrcgues ao Orgão Cerenciador- de foma parcclada- em

conl'ormidade com a Ordem de Fomecimento. de acordo com a neccssidade da(s) Secretaria(s)

Municipal(is) dc Adnrinistração.

l-.

,1.1. Os l'omccimenlos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da

rcspectiva Ordem de Fornecimento.

,1.2. Cada Ordcm de Fomcrimenlo contcrá sucintamente a quaÍrtidadc. descriçào do produto, valor.
assinatura do rcquisitanre e data de expcdição.

4.3. A Ordem de Fomecimento poderá ser enviada via fe\ à Fomecedora Rcgistrada ou por
qualquer outro meio hábil.

.1.4. Poderão ser emiridas mais dc uma Ordem de Fornecimcnto por mês.

4.5. Os itens solicitados atavés dâ Ordem de Fomecimento dwerão ser cntregues acomparhados

da nota fiscal. dela constando os vâIorcs unitiírios e totais. descriçào do pmduto e a quantidade dos

rcspectivos itcns.

4.6. A Fomeccdora Registrada ficarri obrigada a atender todas as solicitações e-teluadas atsavés das

Ordcns de Fomecimcntos emitidas durante a vigência da Ata. mesmo se a cntrega delas decorrente

for prrr ista para data p.rsterior ao seu rencimento.

4.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentÍo dos limites estabelecidos na Lei n'
8.666/93.

5. l)o Recehimcnto:

5.2- As peças automotivals e mão dc obra espccializada na nanutenção prevcntivlts e corretilas
dcvcrão aprescntar quâlidade. mârca c espscificaçôes idênticas às mencionadas na proposta

comercial da Fomccedora Registrada.

5.3. O prazo dc entrega do objeto scrá de 05 (cinco) dias contâdos a paÍir do recebimento da

Ordem de Fomecimcnto.

5.1.1. Se a Fomecedora Registrada recusaÍ-se injustilicadamcnte a cntregü as peças

aulomoriras e mão de obra especializada na manutenção p.eventiva-s e coúctivas no prâzo

estabelecido- scrá convocada outra licirante- obscnada a ordem de classihcaçâo. sr-rjeitando-se à

desistentc as penalidades previstas nesta A1a- sem prejuízo da aplicação de outras sânções

cabiveis,

5..1. 
^s 

pcças automotivas. serâo ctrtlegues na(s) Secrctaria(s) Municipal(is) de Adminislaçào ou
Iocar indicado pela adnrinistração. no(s) endereço(s) lbmecido( pelo Orgào Ccrenciador

,!
$

^§.§

d

Livrs pa.e o Desênvol
/, /'Á

PraÇa Dr.ltebira de Brito, n.o 04, Cent.o Histórico - Piranhas -Alagoas. CEP: 57460{00.
contaro: (082) 3686-3222 14
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5.5. As pcças automoriras e mão de obra especializada na manutenÇão preventivas e corretivas. no
ato da entrega. deverão estar acompaúados da Nota liscal dcscritira. constando número da Ordem

de Fomecimento, dados da conta bancária para dcpósito do paganento. cluando for o caso. bcm
com<r da ( \D do ÍNSS e CRF do FCIS.

5.6. O ato de rccebimento dos marcÍiais liciudos, nào impona em sua aceitaçào. A critério do

Órgão Gerenciador seni submetitlo a sua \erüicaçào. cabcndo a Fomccedora Registrada. a uoca
dcnto de 24 (vinte e quatro) horas, do(s) objelo(s) quc vier(em) a ser rccusado(s). por Írão se

enquadrar(em) nâ5 especificaçôes estipuladas, aprescntar defeitos de fabricaçâo ou dano em geral.

identilicado no ato do reccbime[to ou no pcriodo de vcrificação.

6. DA G-{R\NTIA DOS }IATERI.{IS:

6.1. 
^ 

Fomeccdora Registmda respondená solidariamente pclos vícios de qualidade ou quantidade

que tomcm as peças automotivas e mão de obra especializada na manutençâo preventivas e

corretivas impróprios ou inadequados a que se destinam, ou lhes diminuam o valor. assim como

por aquelcs decorre es da disparidadc. com as indicações constan(es da embalagcm, rotulagem ou
mensagem publicitária, respcitadas as vaÍiaÇões decorrentes de sua naturezÀ podendo o Orgão
Gcrenciador cxigir a substitr-riçào das panes viciadas.

6.1.1. Não sendo o vicio sanado no prazo nráximo de 30 (trinta) dias. poderá o Órgão
Cerenciador cxigir. allemativamentc e à sua escolha:

I - a subsrituiçào do produto por outro da mesma espécie, cm pcrfeitas condiçôcs de uso;

ll - a restituição imediata da quantia paga. monetariarDcnte atualizáda, sem prejuÍzo de

cventuais perdas e danos:

ll) - o abatimento proporcional do pteço

6.2. A Fomeccdora Registrada dererá garantir a entrega das peças automotivas e mào de obra
cspecializada na manuteDção preventivas e corretivas. objeto da proposta, com prazo de garanlia

contr.r cvelrhüris defeitos de fab caçào de no mínimo 90 (noventa) dias, nos termos do inciso l[.
do An. 2ó da Í,ei n' 8.078. de I I de setembÍô dc 1990. cottado da data do seu recebimenro.

7, Do Pagamento:

7.1. O pagameoto à Fomeccdora Regislrada será efetuado cm aré 30 (dias) a panir da entrada da
Nota Fiscal- dcvidamentc atcstada por quem de direrto.

7.2. O pagaÍncnto fica condicionado à comprovação dc quc a Fomecedora Registmda enconta-se
em regular situação Íiscal para com as fazcndas estadual c fedcral.

7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Iomecedora Registrada tenha recolhido o val
mulla elcnrualmente aplicirda. /, ,/,/n / I I

/''tz; t' //,{*4 /StS
Livre p.É o Dêsehvolvimanto "

PraCá DÍ. llabire de Brito, n.'{X. Cêntro Hbüórico - PiEnhá. - Aleg(úr. CEP: 57450{00-
Conteto: (082) 3606-3222
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7.,1. Huvendo cIÍo Irâ nota liscal. ou outra circuNtância que desaprove a liquidação. a mesma

fica.á pendc[te e o pagamento sustado. até quc a Fomecedora Registmda lome as mcdidas

saneâdoês neccssárias.

7.5. O pagamento poderá ser cfetuado mediante deÉsito bancário na conta corrente da

Iromecedora Registrada, indicada na proposta dc preços. devcndo para isto Íicar explicitado o
lome do Banco, Agência. locatidade e número da conta coÍenle em que deveú ser efetuado o

crédi1o.

8. Dà Dotâção Orçâmentária:

8. L As despesas decorrcntes do fomecimento das peças automotivas c mão de obra especializada

na manutenção preventivas e coÍTetivas pela(s) SecÊtada(s) desta AdminisEdçào Pública

Municipal serâo cobertas pelas Leis Orçamentárias do Muricipio de Piranhas/Al-, para o exercício

de 201 6. consignadas nas segu i ntes ru bricas:

RECURSO ORÇAMEt.ITARIO:
lúanutenÇão do Gabinete do Prefeito - GP

: 02 - Manutençáo do Gabinete do Preíeito - GP
Unidade OrçamenÉria: 0220 - ManutenÇâo do Gabinete do Prefeito - GP
Funcional Programática: 04.í22.0003.2002 - lranutençáo do Gabrnete do Prefeito - GP
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/00í0.00.000 - MateÍtal de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39f0010.00.000 - Outros SeNiços de Terceiros - Pessoa
Jurídicâ

RECURSO ORÇAMENTARIO:
ManutenÇão da SecretaÍia Municipal de Assistência Social - SElllAS

rgão: 04 - Secretaria lvluniqpal de Assrstência Socral - SEMAS
Unidade Orçamentária: 0i140 - Secretaria Municipal de Assistêncra Social - SEÍúAS
Funcional Progremática:08-í22.000,(.6002 - Manutençáo da Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - [raterial de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Sêrviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

RECURSO ORÇAMENT o
À/lanuten o do Fundo Municr de Assrstêncra Socaal- FÍúAS

: 04 - Secretâria Municipal de Assistência Social - FiIAS
Unidade Orçamentária: 0il4í - Fundo lVunicrpal de Assistêncra Socral- FMAS
Funcional Programática:08.2i1í.0004.60í6 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - CRÁS
Elêmento de Des : 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - À.4aterial de mo

/,nr''.
Livrê para o Oêsênvolvimênto

-,. )

Prâçâ Or. ltabirâ clê Brlto, n.c 04, Cênt o HiBtórico - Pirânhas -Alagoas. CEP:57460.000.
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Elemento de Despesa: 3,3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outíos Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridrca

rgâo: 04 - Secretaria l\runicrpal de Assistência Sociâl - FMAS
Unidade OrçamentáÍia: ü14í - Fundo Municipal de Assislência Social - FMAS
Funcional PÍogramática: 08,243.0004.6021 - PAEFI - CREAS
Elemênto de Oespesa: 3.3.3.9.0-30/00í 0.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade OrçamenÉria: 0{4í - Fundo túunicipal de Assistência Social - FiIAS
Funcional Programáüca: 08.2,14.0004.6022 - Serv De Proteçáo e Atend lntêgral à Familia -
PAIF
Elemento de Oespesa: 3.3-3.9.0.30/0010.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Teíceiros - Pessoâ
Jurídrca

04 - SecÍetaria Municrpal de Assistência Socral - FMAS
Unidade Orçamentária: 0,14í - Fundo Municipal de Assistência Social- FiIAS
Funcional Programática: 08.2/t4.000i1,6024 - Maôutenção do Fundo Municipâl de Assistência
Social - FMAS
Elemento de Despesa: 3.3,3.9.0.30/00í 0.00.000 - Mâterial de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de TerceiÍos - Pessoa
Juridrca

RECURSO
Fundo l\run

ORçAMEN
de Saúde

Orgáo: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEÍUISAU
Unidade Orçamentária: 055'l - Fundo Munrcipalde Saúde
Funcional Programática: í 0.30í.0005.6030 - Bloco de Atençáo Básica - PAB FIXO
Elêmento dê Despesa: 3.3.3.9.0.30,/00í0.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9,0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

OÍgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
Unidade OrçamênÉria: 055í - Fundo Municipalde Saúde
Funcional Programática: í 0.30í.0005.6032 - Bloco de Atenção Básica - Saúde da Familia
Elemento de Dêspesa: 3.3.3.9.0.30,100í0.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Despêsa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEÍúSAU
Unidade Orçamentária: 0551 - Fundo Municipaldê Saúd
Funcional Programática: í 0.301.0005.6036 - l\ranutençáo do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Oes : 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - lratêrial det

-J
PraçA Dr. ltabirâ clê Bíito, n.o 04, Centro Históíico ' Piranhas - Alãgoas. CEP: 57460-000.

Contâto: (082) 3686"3222

\t



FlssT

Elemento dê Despesa: 3,3.3.9.0.39/0010,00.000 - Outros Seíviços de Terceiros - Pessoa
Juridica

órgão: 05 - Secretaria Municrpal deSaúde-SE SAU
Unidadê Orçamêntárie: 055í - Fundo Municipaldê Saúde
Funcional Programática: í 0.304-0005.604í - Bloco de Vigiláncia em Saúde - Vigilância
Sanitáaa
Elemsnto de Despese; 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Matedal de Consumo.
Elemento de Dêspesa:3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Oukos Serviços de Tercerros - Pessoa
Jurldica

órgão: 05 - Secretaria Municipal dê Saúde - sEtlsAu
Unidade Orçamentária: 0551 - Fundo Municipaldê Saúde
Funcional Programáticã: í0.304.0005.6042 - Bloco de Vigilância em Saúde
Elemento de Despêsa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3-3.9.0.39/00í0.00,000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica

rgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEÍúSAU
Unidade Orçamentária: 055í - Fundo i/unicipal de Saúde
Funcional Programátiça: í0.305.0005.6045 - Bloco de Vigilâncra em Sâúde - Vigiiânciâ Epid
E Amb Em Sâúde
Elemento de Oespesa: 3.3,3.9.0.30/0010.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa
Juridica

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
Unidadê O.çamentária: 055'l - Fundo Munrcipaldê Saúde
Funcional Programática: í 0.30í.0005.6049 - Bloco de Média e Alta Complexidade
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30,/00í0.00.000 - l\raterial de Consumo
Elêmento dê Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010,00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídrca.

: 05 - Secretaria Municipal de Saúde ' SEÍúSÂU
Unidade Orçamentária: 055í - Fundo l\runicipal de Saúde
Funcional Programática: í 0.301.0005.6050 - Bloco de Atenção Básica - NASF
Elêmento de Despese: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Malerial de Consumo
Elemento de Despêsa: 3.3.3,9.0.39/0010.00.000 - Outros Servrços de Terceiros - Pessoa
JUrídica

Órgão: 05 - Secretaíia Municipal de Saúdê - SEMSÂU
Unidade OrçamênÉria: 055í - Fundo lúunicipal de Saúde
Funcional Programática: í 0.30í.0005.605í - Bloco de Atenção Básica - PMAQ
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

§

/,ro,,
Livrê pâra o Desênvolvime L/'-,t'

1Píâça DÍ ltabiía de 8rito, n ' 04, Cenúo H istó.ico . Piranhâs - Alagoas. CEP: 57460 400
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RECURSO ORÇAMENT
Secretaria Muni dê - SEMED

r9ão: 06 - Secretaria lvlunicipal de Educaçáo - SEMED
Unidade OrçamenÉria: 0660 - Secretana lrunicipal de EducaÉo - SE ED
Funcional Programática: í2.36í.0006.2008 - ManutenÇáo da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED
Elêmento de Despesa: 3.3,3.9.0.30/00í0.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00,000 - Outros Serviços de TeÍceiros - Pessoa
Jurídica

RECURSO ORÇAMENT to:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu . FNDE

Orgão: 06 - SecretaÍia Munrcipal de Educação - SEiTEO
Unidade Orçamentária: 066í - F'rndo Nacionalde Desenvolvimento da Educaçâo - FNDE
Funcional ProgÍamática: 12,36í.0006.20í 3 - Ouota Municipaldo Salário EducâÉo - OSE

Elemento de Dêspesa: 3.3.3.9.0.30/00í 0.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9,0.39/00í 0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídrca

RECURSO ORÇAME
Fundo de Ma o e desenvolvimento da Básrca - FUNDEB

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Unidade Orçamentária: 0662 - Fundo de ManutenÉo e desenvolvimento da EducaÉo Báslca
- FUNDEB
Funcional Programática: í2.36í.0006.20í 8 - Manutençáo do Ensino Fundamental 40%
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/00í0,00.000 - Material de Consumo.
Elemsnto de Despesa:3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de TerceiÍos - Pessoa
Juridica

REcuRSo oRça ENTÁRro:
Secretaíia Municipal de lnfÍaestÍutura - SEINFRA

o: 09 - Secretâria Munrcipal de lnfraestrutura - SEINFRA
lJnidade OrçamentáÍia: 0990 - Secretaria l\runicipal de lnfraestrutura - SEINFRA Funcional
Programática: í 5.í 22.0009.2031 - lranutenção da SecretaÍia Municipal de lnfraestrutuÍa -
SEINFRA
Elemento de Despesa: 3.3,3.9.0.30/00í0.00.000 - Mateíal de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3-3.9.0-39/0010,00.000 - OutÍos Serviços de Tercêrros - Pessoê
Juridica.

RECURSO ORçAMENTÂRIO:
Secretaria Municipal de AgÍicultura - SEMÂGRi

úI

d
o: '10 - Secretaria lúunici lde ricultura - SEMAGRI ,U

**r*rtk* J*
Praçã DÍ. ltabira dê Brito, n.o04, CentÍo Histórico - Pi6nhâs -Alâgo3s. CEP: 57460{00

conrâto: (0E2) 3686-3222

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

**



Fls r,,
ESTADO DE ALAGOÁS

PREFEITURA MU N-ICIPAI- DE PIRÂNHAS

tUnidade Orçamentáda: l0í0 - Secretâria Municipal de Agricultura - SEtúÂGRl Funcional
Progremática: 20.122,0012.2034 - Manutençâo da Secretaria lvlunicrpal de Agricultura -
SEMAGRI
Elemento de Dêspesa: 3.3.3.9.0,30/00í0.00.000 - l\rateÍial de Consumo.
Elemento de Dêspêsa:3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Servrços de Têrceiros - Pessoa
Juridicá.

RECURSO ORÇAMENTARIO:
Secrelaria Municr de Adm - SEMAO

óÍgão: 11 - SecÍetaria Municipal de Adminislração - SEMAD
Unidadê Orçamentátiat 1111 - SecrelaÍia Municipal de AdminrstrâÇão - SEf,IAD Funcional
Programálica: 01.122,0002-2039 - l\ranutenção da Secretaria Municipal de Administração -

SEMAD
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/00í 0.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

RECURSO ORçAME
Secretaíia Muni I de Direitos Humanos e Cidadania - SEÍúDHC

Órgáo: 14 - Secretaria Munrcipalde Direitos Humanos e Cidadania - SEilIDHC
Unidade Orçamentátia:. 1414 - Secretafla Municipal de Direitos Humanos e Cidadania -
SEMDHC
Funcional Programática: '14.122-0002.2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Drreitos
Humanos e Cidadania - SEf,IDHC
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Material de Consumo

órgão: 14 - Secretaria Municipal de Dirertos Humanos e Cidadanra - SEMDHC
Unidadê Orçamentátiei 1114 - Secretana Municipal de DiÍeitos Humanos e Cidadania -

SEMDHC
Funcional ProgÍamálicai 11.422.0004,2045 - Manulençao da Casa de Referência
Elemento dê 3.3.3.9.0.30/001 0.00.000 - Material de Consumo

E.2. Caso esta Ata vcn}La extapolar o exercício orçaÍncntiirio vigenre, as dcspesas com estas

aquisições serão cobeías pelo Orçamento Geral do Município de competência do cxercÍcio
orçamcntário vigenlc na data da realização da despesa.

9, l)o licrjuste e Dàs Alter|ções:

9.1. Os prcços ofertados serào tixos c irrcajustiiveis. No entanto, os valoÊs constanres da Ata de

Registro de Preços podetâo ser repacluados. desde que comprovado o dcsequilíbrio econômico
lina.ncciro- devidamcnte limdamentâdo pela autoridade supcrior

9.2. Esla 
^ta 

de Registro de Preços podcrá ser alterada. obedecidas às disposiçôes contidas no art.,
65 da Lci n" 8.666/93

s
Jr"J

Praça OÍ.ltâb;rá de Brito, n.o 04, Cêntro Históíco - Piiánhas -Alagoâs. CEP:57460.000
Contato: (062) 36E6,3222
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9.3. Os prcços registmdos poderão ser revistos em decorrôncia de eventual redução daqielcs
pülicados no mercado- ou de fato que elcve o custo dos bens rcgistrados. cabendo ao Orgão

Gcrenciado. promover as necessáLrias ncgociações j unto à Fomecedora Rcgistrada.

9..1. Quando o preço inicialmeÂte regisrrado, por molivo supen'enienle. lomar-se suPerior âo

praticado rlo mercado. o Orgão Gerenciador deverá:

a) convocar a Fomccedora Registrada visando à negociaçâo pam redução de preços e sua

conseqüente adequação ao praticado no mercado:

b) frustrada a negociação, a fomccedora Registrada será liberada do compromisso assumido;

c) con\ocar as demais l'omccedoras visando igual oponunidade dc negociaçào

9.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos prcços registmdos e a Fomecedora
RcgistradÀ mcdiante requerimento devidamente comprovado. não puder cumprrr o compromrsso.
o Orgào Gerenciador podeni:

a) liberar a Fomecedoia Registrada do compromisso assumido. sem aplicação dc penalidade.

conllrmando a veracidadc dos motivos e comprovantes apresentados. e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fomecrmento: e

b) convocar as demais Íbmecedoms visardo igual oponunidade de negociação.

9.ó. Não harcndo êxito nas negociações. o órgão Gerenciador dcveÉ prcceder à revogaçào da

Ata. adotando as mcdidas cabivcis para a obtenção da contrataçào mais vantajosa.

l{1. Das penalidades:

10 |. A Fomecedom Registrada que ensejar o retardamento. Íàlhar ou liaudar na exccução desta
ALa. nâo mantiver a proposta. comporrar-sc de modo inidôneo. fizer dcclaraçào falsa ou cometer
Íraude Íiscal. garantindo o dircito prévio da citação. do contraditório c da ampla delêsa. ficará
impedida de licitar c contratar com a Adminisrração, pelo pretzo de ate 05 (cinco) anos- enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou a1é que seja promovida a raabiliração perantc
a própria autoridâdc que aplicou a penalidade.

10.2. Pela infração das condiçôes estabelecidari na Ata de Registro dc Prcços, o Orgão Gercnciador
poderá- ainda. garartida a prévia defesa. aplicar à Fomecedora ReBistrada as scguintcs sânções:

l - âdrcíência:

ll - multa dc 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ara por infração a qualqucr
cláusula ou condiçào do fomecimerlto. aplicada em dobro na reincidência.

/*
Praçâ Or. ltâbira de Brito, n.Ô 04, Cênko Histórico - Pirânhes -Alágoas. CEP:57rí60.000.

conreto: (082) 3686n222
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10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao conlradi(ório e à ampla
defesa-

10.4. Se o valor da multa úo for pago. será cobrado administrali\.arnen(e, podendo. ainda. scr

inscrilo na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmenle.

10.5. O ralor da(s) multa(s) aplicada(s) de\cfti(ão) ser rccolhida(s) cm quâlquer âgência integrantc
da Rcde Arrecadadora de Receitas do Municipio. por meio dc Documenlo de Arrecadação de

I{ccei!as. a ser prcmchido de acordo com instruçôcs fomecir.las pelo Órgâo Cerenciador.

10-6. A sanção prevista no subircm l0.l poderá scr aplicada juntamente com a do inciso II, do
subircm 10.2. facuhada a defesa prévia da interessada no respcctivo processo, no prazo dc (10) dez
dias úteis.

10.7. As pcnalidadcs scrão registradâs no Cadaíro Municipal dc Fomecedores. e no caso de

impedimento de licitar e contràtaÍ com a Admini$ração. a I'omecedom Rcgist ada será

descredcnciada por igual periodo. sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.2 desra Ata e
das dcmais cominaçôcs legais.

I l. Do Cancelametrto do RegistÍo:

I Ll. A Fomeccdora Registrada terá seu registro cancelado quando

a) descumprir as condições da Ara de Rcgistro de Preços:

b) não cntrcgar os bens objeto da Ordem de Fomecimento dcvidamente expedida, sem
justiÍicativa accitável;

c) úo accitâr Íeduzir o prcço regisrrado, na hipótcse destc s€ tomar superior àrqueles praticados
no mercado; e

ll 2. O catrcelamento do registro. nas hipóteses previstas- assegurados o contraditó o e a ampla
defesa- será formalizado por despacho da âutoridade competente do órgâo Ccrenciador.

ll.i. A Fomecedora Registrada podcni solicitar o cancelamcnto do seu preço registrado na
ocorrência de fato superveíiente. devidamente comprovado, que venha comprometcr a peíeita
cxecução dos compromissos assumidos. decorrenle de caso fortuito ou de fo4a maior.

12. Dr Publicâção:

12.1. Incumbirá ao Ggão Gerenciador providenciar a publicação desta At4 por e)drato. na
imprensa oticial, dentro do praz-o de 20 (r,inre) dias da data da suâ assinarura.

""*,..kh'k(J'4Prâçâ Dr.ltEbira dê Brito, n.c (X, Centío HistóÍico - Piranhas -Alâgoás. CEP: 57450{00.
Conrato: (082) 3686-3222

rx

d) tirer prescmes razões de intercsse público.
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13. Das disposições gerais

I l.l . IndependcDte dc suâ tÍaDscriçào. o cdital. a proposta de preços e os documeotos da propostâ
e da habiliração apresentados pela Fomecedorâ Regjstrada farão parte desta Atâ de Rcgisrru de

Preços.

l{, l)o foro:

14.l F'icâ eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para didmir qualquer dúvida oriunda
desta 

^u 
de RegistÍo de Preços, com re Írcia de qualquer outro foro. por mais privilcgiado que

seja.

E para lirmeza e como provâ dc assim haverem. entre si, ajustado, lbi lavrada a presente

Ata dc Regi$ro de Preços que, lida e achada conformc, é assinada, em 2 (duas) vias, dc igual leor
c forma. pelas signâúrias deste instrumento. tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa
do Município dc Piranhas.

Pi AI. 3I \ Iaro ,.1 l0i6

MANOEL BItASILIÂi\.'O
PrefciÍo dc Pirânhâs

o Cerenciador

AN{

Fundo llunici
Femândes Wâllacc Silva Firmitro - Secretário Municipal de Saúde

Órgão PâÍicipantc

6Átrot,.rrt,v
Fundo Municipal de Educaçâo

ReírÍo Bâtista de {le[car - Secrctário Municipâl dc Educâçâo
Órgão Participante

Fundo Mun
Jose Antônio Felix Sàtrtos -

stência Social
s Municipal dc Assistêtrciâ Social

(i Pàrticipânte

GIVANILDO FEI I)OS 022 022139
CNPJ o.' 2.1.253.311/0001-6{

Representatrtc dâ Fornecedorâ liegistrâdâ

LivrÉ pe.a o Dêsenvolvimeíto
Prâça Dí ltabira dê gÍito, n." 04, Centro tlistónco - PÍanhas - Àlagoas CEP: 57460'000.

conrato: (082) 3686-3222
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