
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL D[ PIRANHAS

P.M,P ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 211201s - P.P

PROCESSO N" O72OO24I2OI5 ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS N. 2tl2015
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA
PARA EVENTUAL AQUISIÇÀO DE
PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÀO DE OBRÁ
ESPICTALIZADA NA MA\UTENçÀO
PREVENTIVAS E CORRETIVAS.

Aos21 dias do mês de Outubro do ano de 2015, o MUNICIPIO DE PIRÀNHÂS, Pessoa
Jurídica de Direito Público intemo, inscrito no CNPJ sob o rf 12.225.54610001-20, com sede na
PÉça Dr. ltabim de Bríto, n.'4. Centro, CEP: 57460-000, na cidade de Pirdnhas, Estado de
Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Brasiliano de Srtrtana,
brasileiro. casado. Empresírio, poÍador da cédula de ldentidade n" 261.315 SSP/AL, inscrito no
CPF/MF sob o i" 122.120.164-68, domiciliado na cidade de PiranhaíAl, denominado
simplesmente Órgão Gerenciador, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de
Dircito Público intemo, inscrito no CNPJ sob o n'11.197.317/0001-86. com sede nâ Rua: São
Cristovão, n' 22. Bairro|. Xingó, leste ato representado pelo Secretifuio Municipal de Saúde. Sr.
Femandes Wâllace Silva trirmiro, portador da cédula de idenridade n' 2.000.004.100- SSP/AL.
inscrito no CPF,MF sob o ú'049.822.104-03, residente e domiciliado na cidade de PiranhavAL. o
FITNDO MUMCIPAL DE EDUCAÇÃO, Pessoa Juridica de Direito Público intemo, inscrito no
CNPJ sob o n" 12.225.54610001-20, com sede na Praça ltabira de Britto n'04. Centro, Pirarúas/Al,
neste ato representado pelo Secretiido Municipal de Educação, Sr. Renâto Batista de Alencar.
portador da cédula de identidade n' 1.976.276 SSP/AL. inscrito no CPFÀ4F sob o n'041-514.284-
96. residente e domiciliado Íâ cidade de Pimnhas/Al e o FUNDO MUMCIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Priblico intemo. iiscrito no CNPJ sob o n'
17.985.5 10/0001-68, com sede na Secretaria de Assistência na Rua: Taquarana, n" 18. Xingo,
Piranhast{L, neste ato representado pelo Secretiirio Municipal de Assistência Social, Sr. Jose
AntôDio Felir dos Srnaos, portador da cédula de identidade no 206.543 - SSP/SE. inscrito no
CPFMF sob o n' 694.142.038-34, residente e domiciliado na cidade de PirâDhas/AL. em seqüência
denominada simplesmente Órgâo P.rticipânte e a pessoajuddica EDMAR DA SILVA VIANA -
ME, inscrita no CNPJ sob n.'09.126.79110001-75, çom sede AV. Batalhâ. n" 3l - Baino N-ossa

Senhora da Saúde, Piranhas-Al, CEP: 57.460-000, neste ato, representada pelo Sr. Edúâr da Silve
Viana. Solteiro, Brasileiro, Comerciante, poÍado(a) da Cédúa de ideÍidade RG n" 1.397.679
SSP/SE. inscrito(a) no CPFMF sob n." 043.778.9M-76, residente e domiciliado(a) nâ AV. Batalha"
n" 3l - Bairro Nossa Senhora da Saúde, Piraúas-Al, CEP: 57.460-000 e, daqú por diánte,
denominada simplesmente Foinecedors Registrada, resolvem, na forma dâ Lei n'8.666, de 2l de
juúo de 1993 e suas alterações e do decreto N" 7.892. de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei
n'8.078 de I I de setembro de 1990. finnar a presente Ata de Registro de Preços. cuja minuta foi
examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer. conforme determina o Parágafo
Único do Art. 38 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes
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l. Do objetol

l.l. A prcsente Ata rem por objero o Registro de Preços para C0NTRATAÇÀO DE EMPRESA
PARA F:VENTUAT AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÀO DE OBRÂ
ESPECIALIZ.ADA NA MANUTENÇÀO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, dEStiNAdOS à(S)

Secrctaria(s) Municipal(is) deste, conforme especilicaçôes c exigências estabelecidas no Alcxo I do
lJdital do Pregâo Presencial n'21/2015, conforme abaixo:

LOTET-VEíCULOSLEVES

Prêço
Utriüário

Preço
Total

01 Hora/Homem ,300 horas l0 95.C0

Peças Automotivas originais e

tll

VALOR TOTAL DO LOTE I R$855.000.00 (Oitocenros e cinquenta e cinco mil reais)

LOTE II _ VEICULOS PESADOS

Mão de obra
manutenção
coÍetivâ

especializada na
prevertiYa e 855.000.00

16

Valor com Descooto

(;%)

Preço
Totll

120.00

ITE]!I Especifi câções do Objeto Unidade Quântida
de

Qtde.
Veículos

rrElI Espccificaçôes do Objeto
Desconto sobre a rahela das peças e

acssórios do fabricante
%

ITE!I Especifi cações do Objeto Uoididc tidâQuârr
de

Qtde.
Veículos

Preso
Unirário

Esp€cifi câções do Objeto
Descooto sobre a tabelâ dâs peçâs e

acessório3 do fôbricanae
Peças Automotivas originais e
genuinas

ITEII

Mão de obra
manutençâo
corretiva

especiâlizâdâ na

Prevertiva e Hora,/Homcm 300 horas

VÀlor com Desconto

19o/o\

Preço
Totâl

273.000.00

%
0l

VALOR TOTAL DO Í-OTE I R$ 576.000,00 (Quiúentos e setenta e seis mil reais)

LOTE II _ MÁQUINAS

PÍãça Or. tLabira de lribo, n.! 04, Ceítro Hinórico ' PiÍânhas - Alâsoas.
coiêro?(0a2) 36a6-3222

Ilnidade Quantida
de

Qtde.
Veículos

Preço
Unitário

()70l

6,1-lc-.ta-

!30.00

lr'-,tv

iMão de obra especializada na] |

0l lmanutenção preventiva eltloÍa;}lomem llOO troras

lcorretiva i I

lTEllt Especilicações do Objcto

y'-4.'r'-Z
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ITEM Especilicaçôes do Ohjeto
Descorto sobre a tabela das peçâs e

acessórios do f&bricaEte
Valor com I)escotrto

0l
Peças Automotivas originais e

senuínâs

o/o ( 1 0v4)

VAI.OR TOTAL DO LOTE Ii R$ 273.000.00 (Duzemos e selenta e rrês mil reais)

2. Da vigência:

2.1. 
^ 

presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partt da data de sua
zssinatura, não podcado ser prorrogada- conforme o dccrcto No 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

3. Das obrigações:

3.l. O Órgâo Gerenciador obriga-§e a

a) efetuar o pâgâmeÍ[o à !'omecedo.a Registrada. de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA;

b) comunicar formal e imedialaÍnente à Fomecedora Registrada qualquff anormalidade no
fomecimento dos beÍts, podendo recusá-los caso não estcjam dc acordo com as eigências
estabelecidas no edital de Pregâo Presenciâl no 2l /2015 e seus anexos;

c) prestzlr. através de seu representarte, as iufomações oecessárias, bem çomo atestar as Nolas
Fiscais orimdas das obrigaçôes contraídas;

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na At4 no instrumento
convocató o e seus anexos;

e) assegurar-se de que os prcços cont atâdos são os mais vantajosos para o Órgâo Gerenciador, por
meio de esludo comparativo dos preços prâlicados pelo mercado;

f) renegociar os valores contrâtados, cujos preços sejam coasiderados desvantajosos;

g) fiscatizar o cumprimento das obrigac.ões assumidas pela Fomecedora Registrada;

h) aplicar as penatidades por descumprimento das obrigaçôes assumidas.

3,1.1. A fiscalizaçâo cxercida pelo Órgão Cerenciador nâo çxçluini ou reduziní a
responsabiiidade da lbmecedora Registrada pela compleÉ e perfeila execuçâo do fomecimento.

3.2. A Fomecedora Regist ada obriga-se â

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamenle sobre as peças automotivas e mão
de obra especializada na [unutenção preventivas e corretivas ofenados na licitação;

b) manter firme sua prcposta duÉnte o pràzo de validade da m

Prãça Oí.lt htrã Ílê f.ito, n.e 04, têíbo li.tórto - PiÉnhas -,tâsdi c€P: 5i46ÍH[0.
contato?10821 36E&3222
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c) entlegar as peças automotivas e rlúo de obra especializada na manutenção preventivas e

corretivas em conformidade com o que foi licitado;

d) entregar as peças automotivas e mão de obra espccializada na Banutenção preventivas e

corrctivas oos endercços c prazo indicados oo editalt

e) l]ntrcgar as peças automotivas e mâo de obra especializâda na manuteflção preventivas e

conetivas dentro do prazo estabelecido pelo Orgão Gerenciador, contado desde o recebimento da
Ordem de ['omecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;

t) conigir evetrtuâis falhas no cumprimento de suas obrigâçôes Do prazo estabelecido pelo
reprcsenmnte do Olgâo Gerenciador;

g) cntrcgar as peças automotivas e mão de obra especializada na manutenção pre!-entivas e

corretivas durante o horário de funcio[ameüto do Orgão Gerenciador, salvo por motivo justificável,
iiuto de caso foÍuito ou força maior, que deverá :er analisado por servidor designado;

h) abster-se de transÍ'erir direitos ou obrigações decorrentes da Ara de Registro de Preços sem a
cxpressa coacordância do Orgão Gerenciador;

i) responder por eventuais danos causados ao órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência
de«a -Ata por seus agentes ou prepostos;

j) manter durante a vigência da Àta de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no
edital.

J- l)o ÍornecimcDÍo:

4.1 . Os fomecimentos dos itens registrados em Ata serão soliciados mediante o enüo da respecdva
Ordcm de Fomecimento.

4.2. Cada (hdem de Fomecimento conte.á sucintamente a quantidade, descriçâo do produto, valor
&ssinalula do rcquisitante e dala de expedição.

.1.3. A ordem dc Fomecimento poderá ser enviada via l'ax à Fomecedora Registrada ou po!
qualquer outro meio hábil.

4..1. Poderão scr emiridas mais de uma Ordem de Fomecimento por mêl

4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fomecimcnto deverão ser entegues acompanhados da
nota liscâI. dela constando os valores unitários e totais, descriçâo do produro e a quantidade dos
respectivos itens-

liYrê pãrô c Dê.envoúimênto '/
P6ça or. nâbirà dê aüo, n.! 04, Ceítro HiíóÍiro - PíaÊha§ - Âlrsoar. CEÊ 574@OOO.
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4.6. A !'omecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as soliciraçôes efeoadas através das
Ordens de Fomecimentos emiúdas durante a vigência da Ata- mesmo se a enÍega delas deconente
for prevista para data posterior ao seu vencimento.

4.7. O objeto podeú tü suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei no

8.666i93.

5. Do RccebimcnÍo:

5.1. As peças automotivas e mão de obü especializada na manutenção preveotivas e corretivas,
objcto desta licitação, deverão ser enüegues ao Orgão Gerenciador, de forma parcelada, em
conformiclade com a Ordem de Fomecimento, de acordo com a necessidade da(s) Secretaria(s)
Municipal(is) de Adminisüação.

5.2. As peças automotivas e mão de obra especializada na ÍEa!úenção prevenúlas e corretivas
deveÍão aprcseÍltar qualidâde. mfica e especificaçôes idênticas à mencionadas na proposta
comercial da Fomecedora Registrâda,

5.3. O prazo de eollega do objeto seÍí de 05 (cinco) dias çonÉdos a partt do recebimento da Ordem
de Fomecimento.

5.3.1. Se a Fomecedora Registrada recusar-se injustilicadamente a entregar as peças automotivas
e mão de obra especiâlizada na manuteÍ!ção preventivas e coretivas no prazo estabelecido. será

coDvocada outra licitante, obsenada a ordem de classificaçâo, sujeitando-se à desistente as
penalitlades previstas nesta Atâ, sem prcjuíz-o da aplicação de outrâs saÍrções cabi\eis.

) de Administ.ação ou
Gerenciador.

5.5. 
^s 

peças automolivâs e mão de obrâ especializada na manutençâo prcventivas e correti\as. no
ato da entrega. deverâo estar acompanhados da Nota fiscal descritiva" constando núrnero da Ordem
de Fomecimento, dados da conta bancária para depósito do pâgaúenro, quando for o caso. bem
como da CND do INSS e CRF do FCTS

5.6. O ato de recebimento dos materiais licitados. não importa em suâ aceitação. A crit&io do
ôrgão Gerenciador será submetido a sua verificação. cabendo a Fomecedora Registrada. a troca
dentro de 24 (vinle e quâtro) horas, do(s) objelo(s) quc vie(Êm) â ser recusado(s), por não se

enquadüÍ(em) nas especiflcações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral,
identificado no ato do rccebimento ou no período de ve ficação.

6. DA C;ARANTIA DOS MATERI-A.IS:

6.1. 
^ 

Fomecedora Registrâda respondeú solidariamente pelos vícios de qualidade ou quâotidade
quc tomem as peças automotivas e mào de obra especializada ía manulençào prcventivas e
corretivas impróprios ou inadequados a que se destiram- ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade. com as indicaçôes constantes da embalagem. tttulagem og----r

5.4. As peças automolivas. serão eútregues na(s) Secretaria(s) Municipal(is
locar indicado pela administração, no(s) endereço(s) fomecido(s) pelo Orgão

Livíe paÍa o oêsêriyolvimênro -. 
- -
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mensagem publicitriria- respeitadas as variaçôes decorrentes de sua natureza, podendo o Orgão
Gercnciador exigir a substituição das partes viciadas.

6.1.1. Nâo sendo o vicio sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o Órgão
Gcrenciador exigir, altemativamente e à sua escolha:

| - a substituição do Foduto poÍ outro da mesma espécic. cm perfêitas condições de uso;

It - a Íestituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais
petdas e danos;

lll - o abâtimento proporcional do preço-

6.2. A Fomeçedom Regisrrada deverá garantir a entrega das peças automoüvas e mão dç obra
cspecializada na manutenção prevenlivas e corrctivas. objeto da proposta com prelzo de garantia
contm eventuais defeiros de fabricação cie no mínimo 90 (noventa) dias. nos termos do inciso Il. do
An. 26 da Lei n' 8.078. de I I de setembro de 1990. conEdo da dara do seu recebimenro.

7. Do Pàgamento:

7.1. O pagamento à Fomecedora Registrada seú et'etuado em até 30 (dias) a partir da entrada da
Nota Fiscal. devidamente atestada por quem de direito.

7.2. O pagamenro fica condicionado à comprovação de que a Fomecedora Registrada enconta-se
em regular situação fiscal pam com as fazendas estadual e íêderal-

7.i. Nenhum pagamento se.á feito sem que a Fomecedora Regislrada teúâ recolhido o valor de
multa eventualmente aplicada.

7.4. Havendo ero na nota fiscal, ou oúra circunsiância que desaprove a liquidação, a mesma licará
pendente e o pagamento susado- a|é que a Fomecedora Registrada tome as medidas saoeadoras
nccesúrias.

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante deúsito bancário na contâ coirente dâ Fomecedora
Rcgisrrada. indicada na proposra de preços, devendo para isto licar explicitado o norne do Banco,
Agência. localidade e número da conta corrente em que deverá ser elêtuado o crédito.

8, Da Dotação OÍçâmentária:

8.1. 
^s 

despesas decorrentes do fomecimento das peças automotivas e mão de obra especializada na
manutençâo preventivas e corretivas pela(s) Secretaria(s) de$a Administração Pública Municipal
seúo cobeías pelas Leis Orçamentiirias do Municipio de Pirarhas/Al, para o exercício de 2015.
coosignadas na^s seguintes rubicâs:

RECURSO ORçAMENT
iranutenção do Gabinete do Prefeto - GP

caP:
tk're paÍ. o Oê*nvolümênto

Píaíâ Dr. hahiÉ dê f.ito, n.e 04, Cê.trc Histôri.o - Pir.nh.s
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Órgão: 02 - ManutenÇáo do Gabinete do PreÍeto - GP
unidade Orcamentária: 0220 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - GP
Funcional Programática: 04.í22.0003.2002 - Manutenção do Gabinete do Preíeito - GP
Elemento de Dêspesa: 3.3.3.9.0.30100í0.00.000 - Material de Consumo.
Elemento dê Despese: 3.3.3.9.0.39100í0.00.000 - outros Serviços dê Íercêiros - Pessoa
Jurídica.

RECURSO ORÇAüENTÁRIO:
Man da SecÍetariâ Mun de Assistência Social - SEMAS

o: 04 - SecretaÍia Municipal de Assistência Social - SEMAS
Unidade oÍçamentáÍia: 0{40 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Funcional Programática:08.í22.0004-6002 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Assistêncía Social - SEMAS
Elemento de Dsspese: 3,3.3.9.0.30/00'10,00.000 - l,ilateÍial de Consumo.
Elemento dê Despesa: 3,3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Tercêiros - Pessoa
Juridica.

RECURSO ORçAMENT Rto:
lúan do Fundo l\runici I de Assistência Social - FMAS
i

04 - Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 044í - Fundo Municipal de Assistência Social - FilIAS
Funcional ProgÍemática: 08.2/8.0004.602í - Programa de EnadicaÉo do Trabalho lnfantil -
PETi
Elemento de Despêsa: 3.3.3,9.0,30/00í0.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa:3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídrca

Órgão: 04 - SecÍetaria Municipal de Âssistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 044í - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Funcional Programátice: 08.2,14.000,t.6022 - Serv. De ProteÉo e Atend. lntegral à Fâmília -

PAIF
Elemento de Desp*a: 3.3.3.9.0.30/00í0.00.000 - Material de Consumo.
Elemênto de Despssa: 3,3.3.9.0.39/00í0.00.000 - outros Serviços de Têrcêiros - Pessoa
Juridicâ.

Órgâo: 04 - Secretariâ Municipal de Assistência Social - FiIAS
Unidade OÍçamentárla: 044í - Fundo irunicipal de Assistência Social - FiIAS
Funcional Programática: 08.244.0004.6023 - Manutênção do Programa Bolsa Familia - lGD.
Élemento de Despesâ; 3.3.3,9.0.3010010.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - outros Serviços dê Terceiros - Pessoa
Juridica.

óÍgão: 04 - Secretaria Municipal de Assisiência Social - FMAS
Unidade Orçamêntária: 044í - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Funcional Programática: 08.2,14.0004.6024 - Manutênçáo do Fundo Municipal de Assistência

Liúe Dar. o OesêÀt olvim€n
PrâÉ Dr. ltãhirâ rh 8Íito, í..1r4, cêntrc Hiskiri@ PiÉnhas - Alaê-@. cEP:
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Elemento de Oespesa: 3.3.3.9.0,30/0010.00,000 - Materiai de Consumo.
Elemento de Dêspesa: 3.3.3.9.0.39100í0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
JurÍdica.

urgao: 04 - Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 0it4í - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Funcional Programática: 08.2,M.0004-6025 - Manutençáo do Programa IGD - SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Materiai de Consumo.

; Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros SeÍviços de Terceiros - Pessoa
'Jurídica-

RECURSO ORÇAMENTARIO:
lranutenção da Secretaria Municipal de Sâúde - SEMSAU

05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
i Unidade Orçamentária: 0550 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
i Funcional Programática: 10.122.0005.6027 - ManutenÇão da Secretaria Municipal de Saúde -
I SEMSAU

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
Jurídica.

CURSO ORçA'I'ENTARIO:
Fundo l\4un icioal de Saúdê

Orgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
Unidadê Orçamentária: 055í - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: í 0.30í.0005.6030 - Bloco de Atenção Básica - PAB FlxO
Elemento de Dêspesa: 3.3.3.9.0.30,100í0.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridicâ.

o: 05 - Secretaria Municipal dê Saúdê - SEMSAIJ
Unidadê Orçamentária: 055í - Fundo Municipalde Saúdê
Funcional PÍogramática: í 0,30í,0005.603í - Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal
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
Juridica

Ó.gão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
unidade Orçamêntária: 055í - Fundo Municipalde Saúde
Funcional P.ogramática: 10.30í.0005.6035 - Bloco de Atençâo Básica - Saúde na Escola
Elemento 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 Terceiros - Pessoa
Juridicâ

: 05 - Secretaria Municipalde Saúde - SEMSAU
Unidade Orçamentária: 055í - Fundo Municipaide Saúde
Furcional Programática: 10.301.0005.6036 - iranutenção do F!ndo Municipa

Livrê parâ o Dêsênvolvimenio
PÍaçà Or,ltabíía dê 6rito, n.q0a, aent.o históri.o - PirâÍnas - )f :7
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Elemenlo 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

ão: 05 - Secretaria Municipal de Saúdê - SEMSAU
Unidade Orçamentária: 055í - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.302.0005.6038 - BL. DE l\,tAC - AÀ,IBULT. E HOSPIT. - SAMU -
SERVI, DE ÂTEN. IVOVEL DE URG,
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - lvlaterial de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

Órgáo: 05 - Secretaria lvlunicipal de Saúde - SEIIISAU
Unidadê Orçamentária: 055í - Fundo I'Junicipal de Saúde
FuncioÍral Programática; í0.302.0005.6039 - BL. DE MAC - AMBULT. E HOSPIT. - CEO -
cENTRo ESPEC. oDoNToLóGrco.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/00í0.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0,39/0010.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

rJuridica

Orgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúcjê - SEMSAU
tJnidade Orçamentária: 055'l - Fundo Municipâlde Saúde
Funcional ProgÍamática: í0.304.0005.6041 - Bloco de Visiiância em Sâúde - Visiláncia Sânitária

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - lúaterial de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3.3,9.0.39/00 Í 0,00.000 - Outíos Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde - SÊMSÂU
Unidâde Orçamêntária: 0551 - Fundo Municipal de Saúcje
Funcional Prog.amática: '10.304.0005.6042 - Bloco de Vigilância êm Saúde - Vigilância e
Promoçâo da Saúde
Elemento de Despesâ: 3.3.3.9-0.30/0010.00.000 - l\raterial de Consumo.
Elemento de Despesai 3.3,3.9,0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

o: 05 - Secretaria [.Iunicipal de Saúde - SEMSAU
Unidade OrçamenÉria: 0551 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.304.0005.6043 - Bloco dê Vigilância êm Saúde - Açôes Estrut. De
Vig. SânitáÍia
Elemento de Despêsa: 3.3.3.9.0.30/0010.00-000 - l\ratêÍial de Consumo.
Elemênto dê Dêspêsa: 3.3.3-9"0.39/00í 0.00.000 - Outros Sêrviços de Têrceiros - Pêssoa
Jurídica.

óÍgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúdê - SEMSAU
unidade OrçamenÉria: 0551 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programáticâ: 10.305.0005.6045 - Bloco de VÍgilância em Saúde - Vigilância Epid. E
Amb. Em Saúde
Elêmento de Despesa: 3.3.3,9.0.30/0010.00.000 - í\.Iater;al de Consumo

zoãip,stqao&:

@Àtc-"e 
ar

!ir.e para o Desenvolvimênto
Fraça Or. ltabiô de Arito, i.e i)4, Centro Históri.o - Ptãnhas-Alâ

coítato?{o82) 36863222

\LV
À-._ ,/

\N

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURÁ MU\.ICIP,dL DE PIRÁNHAS



Fls%ESTÀDO DE ALAGOAS
PREFEITI-JR{ \TUNICIPAL DE PIRANTIAS

Elemento de Despesa: 3.3.3.9,0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

Educâçao - SEMED

Ó.gáo: 06 - Sêc.etaria Municipal de EducaÉo - SEI',ED
Unidade Orçamentária: 0660 - Secretaria Mun,cipal de Educação - SEiTED
Funcional Programáticar í 2.36í.0006.2008 - Manutenção da Secretaria Municipalde Educação
- SEMED
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/0010.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Dêspêsa: 3.3.3.9.0.39/0010-00.000 - Outros Servjços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

RECURSO
Fundo Naciorial de Desenvolvimento da - FNDE

orgao: 06 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED
unidadê O.çamentária: 0661 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducaÇão - FNDE
Funcional Programática: í 2.36'1.0006.20'13 - Quota [,tunicipal do Salário Educaçáo - OSE
Elemento de Despesa: 3.3.3,9,0.30100í0,00,000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa: 3-3.3.9.0.39/00í0.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoâ
Jurídica.

RECURSO ORçAMENTARIO:
Fundo de l\ranuten o e desenvolvimento da Básica - FUNDEB

o: 06 - Secretaria l\runicipal dê Educaçâo - SEMED
Unidade Orçamentária: 0662 - Fundo de Manutençáo ê desênvolvimento da Educação Básica -
FUNDEB
Funcional Programática: 12,361.0006.20'18 - Manutençáo do Ensino Fundamental40%
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30/00í 0.00.000 - Iúate.ial de Consumo.
Elemento de Despesa: 3.3,3.9.0.39/00'10.00.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

REcURSo oRçAMENTÁRIo:
SecÍetaria Municipal de lnfraestrutura - SEINFRÀ,

- SEMAGRISecreta.iâ l\run
RECURSO

Orgâo: 09 - Sec.etana Municrpal de lnfraestrLrtura - SEINFRA
Unidade OrçamentáÍia: 0990 - Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEINFRA Funcional
Programática: 15.122.0009.203í - Mânutênção dâ Secretaria Municipal dê lnfraêstrutura -

] SEINFRA
i Elemento dê Dêspesa: 3.3.3.9.0.30/001O.OO.0O0 - Material de Consumo.
: Elêmento de Despesa: 3.3.3.9.0.39i00í0.00.000 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa
:Juridica.

\ -"i
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rgão: l0 - Secretaria lrunicipal de Agricultura - SEMAGRI
Unidade Orçamentária: í0í0 - Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI Funcional
PÍogrâmática: 20-122.0012.2034 - Manutençáo da Secretaria irunicipal de Agricultura -
SEMAGRI

I Elemento de Despesa: 3.3.3.9,0.30100í0.00.000 - Material de Consumo
Elemento de Dêspesa:3.3-3.9.0.39/00í0.00,000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica.

RECURSO ORçAi/lENT
Secretaria Munici de Admin - SETIAD

rqão: 11 - Secretaria Municipal de AdministraÇão - SEMAD
Unidade Orçamentádat 1111 - Secretaria Municipal de AdministÍaÉo - SEiTAD Funcional
Programática: 04.122,0002,2039 - Manutenção da Sêcretaria Municipal de AdministÍação -
SEIIAD
Elemento de Despesa: 3.3.3.9,0.30t00'10.00.000 - Material de Consumo.
Elêmento de Despesa: 3.3.3.9.0.39/0010.00.000 - Outros Serviços de Tercêiros - Pessoa
Jurídica.

Orgão: '1 1

Unidade
- Secretaria Municipal de AdministraÇão - SEMAD

Orçamentária: í1'lí - SecÍetaria Municipal de AdministraÉo - SEttlAD Funcional

-ÁlagcsáP: 5745cooo.

Programática: 06.18í.0002.20,10 - Manutenção das Atividades da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 3,3.3.9.0.30t0010.00.000 - Material de Consumo.
Elemento de Despesa:3.3.3,9.0.3910010.00.000 - Out.os Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica.

8.2. Caso esta Ala venha extrapolar o exercicio orçamenui'rio vigente, as dçspcsas com estas

êquisiçôes serão cobeflas pelo Orçamenlo Geral do Município de compctência do exercicio
orçamentário vigente na dam da reâlização da dcspcsa,

9. Do Reajuste e Das Àlterações:

9.1. Os preços ofenados serão fixos e irreajusúveis. No entsnto, os valoÍes constatrtes da,Ara de
Regis[o de Preços podeúo ser repactuados, desde que comprovado o desequilibrio econômico
frnanceiro- devidamente lirndanrentado pela auroridade superior.

9.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada. obedecidas às disposições contidas no art.

65 da Lei Ír'8.666/93.

9.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado. ou de faro que elevs o custo dos bens registrados. cabendo ao Órgào
Gerenciador promover as neccssírias oegociaçôesjunto à Fomecedora Regi$rada.

9.4. Quando o preço inicialmeme registrado. por moaivo supe^,eniente. tomaÍ-se superior ao
praticâdo no mercado- o Orgào Gerenciador deverá:

ljírê ,aE o D€s€nvolvimê.t.
P6çâ Dr. ltábira de Brito, i.e 04, Ce.nro Hinó.i.ô - PlBniras
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a) convocaÍ a Fomecedora Registrada visando à rcgociaçâo para redução de preços e sua
conseqüente adequação ao praticado no mercado;

b) frustraria a negociação. a Fomecedora Registmda s€ú liberada do compromisso assumido;

c) convocar as demais fomecedoras visardo iguâl oportunidade de negociaçâo

9.5, Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fomecedora
Registrada" rnediante requerimemo devidamente comprovado. não puder cumpri o compromisso. o
Orgão Cereociador poderá:

a) liberar a Fomecedora Registrada do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade,

conllrmândo a veracidade dos motivos e comprcvantes apresentados. e se a comunicação ocorrer
amtes do pcdido de fomecimento: e

b) convocar as demais fomecedoras visando igual oponunidade de negociação.

9.6, Nâo haveÍdo êxito nas nagociaçôes, o Órgâo Gerenciador deverá proceder à revogaçào da Ata,
adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vamajosa.

10. Dâs penâlidades:

10.1. A Fomecedora Registrada que ensejar o retardamgnto, falhar ou fraudar na execuçâo desta
Ata. não mantiver a proposta. coúportar-se de modo inidônco, fizer declaraçâo falsa ou cometer
fraude fiscal. gâràntindo o direito previo da citação- do çontaditório e da ampla defesa- ficaú
impedida de licitar e contmtar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, eoquânto
perdurarcm os motivos determinantes da puniçào ou ate que seja promovida a Éabilitação perante a
própria autoridade qr.re aplicou a penalidade.

I0.2. Peia infraçâo das condiçôes estabelecidas na Ata de Registro dc Preços. o C)rgão Gerenciador
podeni ainda" garanrida a prévia defesa. aplicar à Fomecedora Registrada as seguintes sançôes:

i - advcrtência:

II - multa de 2% (dois por ccnto) do valor total registado ne$a Ata por infração a qualquer cláusula
ou condição do foaecimento, aplicada em dobro na reincidência.

10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao conÍaditódo e à ampla
defesa.

10.4. Se o valor da multa não for pago, sqrá cobrado administrativamente, podendo, ainda. ser
inscrito na Divida Àtiva do Município e cobradojudicialmentc.

10.5. O valor da(s) multa(s) apticâda(s) devení(ão) ser recolhida(s) em qualquer agêícia integrante
da Rede Àrrecadadora de Receitâs do Município, por meio de Documcnto de Arrecadação
Rcccitas. a serpreenchido dc acordo com insauções fomecidas pclo Orgão GerenciaiôI.

szloixiro.

.i')
§

Livíe para o Dê*tmlvimênto ,-
PEça Dr. ltôhirá dê Brito, n.e 04, Cê Ío tiisttrko - Plrânhaí - ÂlàBoãr. CEPI

co6nto?(0a2) 358&3222

@LLt./"'c^'



ESTADO DE ALAGOAS
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10.6. A sanção prcvista no subitem 10.1 poderá ser aplicadâ juntamente com a do inciso II, do
subitem l0.2, lircultada a defesa previa da interessada Íro respectivo processo. no gazo de ( l0) dez

dias úteis.

10.7. As penalidades serâo rcgistradas no Cadasro Municipal de Fomecedores, e no caso de

impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fomecedora RegistÍada seú
dcscredenciada por igual período. sem prejuíz-o das múta-s previstas no subitem 10.2 desta 

^ta 
e dàs

demais cominaçôes legais.

I I - Do Catrcelamento do Registro:

I 1 . 1 . A Fomecedon Registrada terá sett rcgisÍo cancelado quando:

a) descusrplir as condições da Ata de Registro de Preços:

b) nâo enüegü os bens objeto da Ordem de Fomecimento devidamente expedida sem
justifi catiYa aceiúvel;

c) não aceitar reduzir o preço regisrrado. na hiÉtese deste se tomar superior àqueles praticados

no mercadol e

d) tirer presentes razões de interesse público

Fls+'

11.2. o cancelamento do regisÍo, nas hipóteses previstas. assegurados o contiaditório e a ampla
defesa- será formalizado por despacho da autoúdade competente do orgão Gerenciador.

11.i. 
^ 

l'ornecedora Regisrada poderá solicitff o cancelamento do seu preço registrado na
oconência dc fato superveniente, deúdamelte comprovado. que veúa compromaer a perfeita
e\ecuçào dos comprcmissos assumidos. decorrente de caso fonuito ou de lorça maior.

12. Da Publicaçâo:

12.1. lncumbirá ao Orgão Gerenciador providenciar a publicação desta Atâ. por exüato, na

imprensa olicial. dentro do prazo de 20 (\,inte) dias da dara da sua assinatura.

13. Dâs disposiçôes gerais:

13-1. Indcpendente de sua traoscrição, o edital, a proposla de preços e os documentos da proposra e

da habilitação apresentados pela Fomecedora Regishada farão paÍe destê Ata de Registro de
PÍcÇos.

livÊ páã o Dês€nvolvimêílto --l-
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EL RÀSILIANO DE
Prcfcito de Piranhâs
Órgão
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l4.t Irica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para didmir qualquer dúvida oriunda
desta 

^ta 
de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que

seja.

E para firmeza e como prova de assim halergm- entre si. ajusado, foi larrada a pres€nte Atâ
de Registro de Prcços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias. de igual teor e
tbma. pelas signaíírias deste insúumenlo, tendo sido arquivada uma úa na Sede Administaliva do
Municipio de Piranhas.

AL. 21 de Outubro 2015,P
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de Saúde
Fernandm Walhce Silvi Firmitro - Serre!ário MuÍicipal de saúde

órgão Participante

ffiÀrç^^"-.sr'-
Furdo Municipal de Educaçâo

ReDato Bâtista de Aletrcar - Secretário Muoicipal de Educaçâo
Órgão PaÉicipante

Josó ,4.ntônir)
unicipal de ia Social

Satrtos,- Secretária Municipâl de AssisÍên
Orgáo ParticipÀnte

r da Silva Viana

ial

CNPJ: 09.r2ó.791/0001-75
Representante da Fornecedorâ Registradâ

reter og-aao.z9, , ioo: - 'l\
Edmar da Silv, V;âr.. - íF .'
AÍ galállta - l'i" 3: - Ji6::" :l'3r :ê ,r'
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