
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS "17

P.M.P ATA Df, REGISTRO DE PRECOS NO 22120I5 _ P.P

PROCESSO N" 0804007/201 5
ATA DE RECISTRO DE
PREçOS N" 22t2015. OBJDTO:
AQUISIÇAO DE VEICULO.

Aos 28 dias do mês de Dezembro do ano de 2015. o MUNICIPIO DE PIRÀNHÂS. Pessoa
Jurídica de Direito Público intemo, inscrito no CNPJ sob o n" 12.225.546/0001-20. com sede na
Pmça Dr. ltabira de Brino, n.o 4. Centro, CEP: 57460-000. na cidade de PiraDhas, Estado de
Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Brasiliano de Santana.
brasileiro. casado. Empres.irio, portador dâ cédula de ldentidade n' 261.315 SSPiAL, inscrito no
CPFÀ4F sob o n" 122.120.164-68. domiciliado na cidade de PiraúaíAL. em sequência
dcnominado simplesmente Órgão Gerenciador, juntaÍnen1e com o FUNDO MUNICIPA-L DE
SAUDE, Pessoa Jurídica de Direito Público intemo, inscrito no CNPJ sob o n" I1.197.317/0001-86,
com sede na Rua: São Cristovão, n'22, Bairro: Xingó. Piranhas/Al, neste ato represeútado pelo
Secretri{iô Muoicipal de Saúde, Sr. b'emandes Wallace Silva Firmino, ponador da cédula de

identidade n'2000004100969 - SSP/AL. inscrito no CPF/MF sob o n' 049.822.1M-03. residente e

rlomiciliado na cidade de Piraúas/Al, em sequência denominado simplesmente Órgào
Participante, e a pessoa jurídica CACHOEIRA COMF:RCIAI. DE VIIICULOS LmA, inscrita no
CNPJ sob n.' I ó.291 .0ó410001-29, com sede Ay. Deputâdo Ulisses Guimarães, n' 301 - Bairro

^eropono, 
Paulo Afonso/BA, CEP: 48.603.480, neste ato, representada pelo Sr. Ronaldo da Costa

Quintiúo" @rasileiro), Gerente Comercial- portadoÍ(a) da Cédula de identidade RG n'125398
SSP/AL. inscrito(a) no CPFMF sob n.' 893.985-054-87, residente e domiçiliado(a) na Avenida
André Falcão. n' 683 - Centro, Paulo Afotrso.BA. CEP: 48.601-230, e, daqui por dia'lte.
denominada simplesmente Fomecedora Registradá" resolvem. na forma da Lei tr'8.66ó. de 2l de

.junho de 1993 e suas alteraçôes e do Decreto Ír" 7-892, de 23 dejaneiro de 2013, bem como pela Lei
n" 8.078 de 11 de setembro de 1990. firmar a presente Ata de Regi$ro de Preços, cuja minura foi
examinada pela Procuadoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme detemina o Paniglalb
unico do AÍ. 38 da l,ei n'8.666. de 21 de juúo de 1993, mediante as seguintes condiçôes:

l. Do obieÍo:

l.l. A presente Ara reÍ! por objeto o Registro de PÍeços para AQUISIÇÃo DE \EÍCULo.
destinados a Secretaria Municipal de Saúde, coÍrforme especificações e exigências estabelecidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial no 2212015, conforme abaixo:

lTElt l:

Qtde
Preço

Unitário
Item

Av. sanÉnâ do lpán€ma, ne 25, no banro Xins4 Pir.nhas - Al.soes. CIP: szt6$0ot). cplpir.nhãs@tmãil.com

Especifi cações do Objeto Preço Total
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2. Da vigência:

2.1. À presente Ata de Registo de Preços vigerá por l2 (doze) meses a padir da data de sua
assiratura.

3. Dâs obrigâções:

3.1 . O Órgão Gerenciador obriga-se a:

a) efetuar o pagamento à Fomecedora Regisrada, de acordo com o prazo estaklecido nesta ATA|

b) comunica formal e imediatameúe à FomecedoÊ Registrada qualquer anormalidade no
fomecimcnto dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências
estabele,cidas no edital de Pregão Presencial no 2212015 c seus anexos;

c) prestar, através de seu represenlante, as informaçôes necessárias, bem como alestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigaçôes contraídas;

d) assegurar-se do fiel cumprimeno das condições estabelecidas Da AtÀ no instumento
\- convocatório e seus anexos;

e) assegurar-se de que os preços registrados são os mais vantajosos para o ôgâo Gerenciador. por
meio de estudo comparativo dos preços piâticados pelo mercado;

l) renegociar os valores regisÍados, cujos preços sejam coosiderados desvantajosos;

g) liscalizar ô cumprimento das obrigações assumidas pela Fomecedora Registrada;

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

3.1.1. A liscalização exercida pelo Órgâo Cerenciador não excluini ou reduzirá a responsabilirlade
da Fomecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fomecimento.
3.2. A Fomecedora Registrada obriga-se a:

í*-L'

Veículo com: Motor a pâÍir de 1400 cilindradâs (cm 3): I12
CV: 04 cilindros; 02 (duas) ponâs na frente: 0l (uma) porta
deslizanle lateral; 02 (duas portas na traseim; hansmissào
mecânica de 5 marchas à ftente e 0l à ré; apoios dc cabeça
dianteiros: bicombustível (álcool e gasolina): sonoriTição com
antena e 04 alto-falanteq arcondicionado; buzina dupla:
reservâtório de combuslivel para 45 litÍos: freio a disco e a
tambor: cintos de segurançâ de 0i (üês) pontos para os bancos
laterais, diân(eiro e üaseiro, e sub-âbdominal centml no banco
traseiroi bancos de série; capacidade para 07 (sete) passageiros;

demais itens de seg.rmnça exigidos pelo CONTRAN-

l R$ 66.3r5.00 R$ 66.315.00

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o(s) objeto(s) ofenaro(s
liciraçào: 

-l
Âv.S.ntâíãrtolpãiemâ,nt25,iotÉirÍoxiryó,PiEnhas-Alât@icÊP:5r46GoOO..,lelanbr.ezÉ..V
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vAroR ToTAL POR EXTENSO (SESSENTA E SE|S VII- TREZEjYTOS E QUTNZE ' n§ OO:IS.OO
REAIS).
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b) manter firme sua proposta dura e o prazo de validade da mesma:

c) enÍegar o(s) objeto(s) em conformidade com o que foi licitado;

d) entregar o(s) objao(s) nos endereços e prazo indicados no edital;

e) Entegar o(s) objeto(s) dentro do prazo estab€lecido pelo órgão Gerenciador. contado desde o
recebimento da Ordem de Fomecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;

l) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigaçôes no prazo estabelecido pelo
rcpresentame do Orgão Gerenciador;

g) entregar o(s) objeto(s) duraDte o horário de funcionamento do Orgão Gerenciador, salvo por
motivo justificável, ftuto de caso fortuito ou força maior. que devená ser analisado por servidor
designado;

h) abster-se de transferir diÍeitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a
expressa concordância do Orgão Gerenciador;

i) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciâdor ou a terceiros durante a vigência
desta Ata por seus agentes ou preposlos:

j) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitaçâo exigidas ro
edital.

,1. Do fornecimento:

4.1 . Os fomecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da respectiva

Ordem de Fomeçimento.

4.2. Cada Ordem de Fomecimento conterá sucintamente a quaÍrlidade, descrição do produto. va]or.

assinatura do requisitante e dala de expediçàô.

4.3. A Ordem de Fomecimento podeú ser enviada via fax à Fomecedora Registrada ou por
qualquer outro meio hábil.

4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fomecimento por mês.

4.5. os itens soliciudos aaavés da Ordem de Fomecimento deverâo ser entregues acompanhados da

nota fiscal, dela coÍrstando os valores unitiários e totais, descriçâo do produto e a quantidade dos

respectivos itens.

4.6. A Fomecedora Registrada Íicani obrigada a atendei todas as solicitaçôes efetuadas através das

^utorizações 
de Fomecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas

decorrenle l"or prevista para data posterior ao seu vencimenlo.

4.7. O objeto trão podeÉ ter suas quanlidades registradas alteradas.

5. Do RecebimeDto:

*fuav. sàntanã do lpanem., trc 25, ôo bairroxint4 Pirannas - Álagoa3. cEP: szl6Fo0o. cPlPiranha
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5.1. O Veícuto. objeto desta licitação. deveni ser entegue ao órgâo Cerenciador, de forma
parcelada em conformidade com a Ordem de Fomecimento. de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

5.2- O(s) objeto(s) deveÍão apresentar qualidade. marca e especificações idênticas à mencionadas
na proposta comercial da Fomecedora Registrada.

5.3. O prazo de entrega do objeto seú de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Ordçm
de Fomecimento.

5.3.1 . Se a Fomecedora Registrada recusar-s€ injustificadamente a entregar o(s) objeto(s) no prazo
estabelecido, será convocada outra licitante. observada a ordem de classihcação, sujeitando-se à
desistente as penalidades previstas nesta Ata sem gejuízo da aplicação de outras sanções cabiveis.

5.4. O(s) objeto(s) seá(ão) entregues na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço fomecido pelo
Orgão Gerenciador,

5.5. O(s) objeto(s), no ato da entreg4 deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva.
constando número da Ordem de Fomecimento, dados da conta bancríria para depósito do
pagamento. quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS.

5.6. O ato de recebimento do(s) objeto(s) licitados, nâo impoda em sua aceitação. A critério do
Orgão Cerenciador seú submetido a sua velificação. cabendo a Fomecedora RegistradÀ a troca
dentro de 24 (vinte e quauo) horas, do(s) objeto(s) que vier (em) a ser recusado(s), por não se

enquadrar (em) nas especificações estipuladas. apresent& defeitos de fabricação ou dano em geral.

ideatificado no ato do recebimenlo ou no período de verificação.

6. DA GARÀliTrA DO(S) OBJETO(S):

6.1. A F-omecedora Registrada responderá solidariamente pelos vicios de qualidade ou quanridade
que tomem o(s) objeto(s), impróprios ou inadequados a que se destinam, ou thes diminuam o valor.
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações çoústantes da embalagem.
rotulagem ou mensagem publicitária. respeihdas as variações decolrenrcs de sua natureza. podendo
o Orgão Gerenciador exigir a substituição das partes viciadas.

6.1 .1. Não sendo o vício sanado no prazo m{iximo de 30 (trinta) dias, podení o Órgào Cerenciador
exigir, altemativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro dâ rnesma espécie. em perfeitas condições de uso;

ll - a restituição imediata da quantia pag4 monetariamente anlalizad4 sem prejuízo de eventuais
perdas e danos;

lll - o abatimento proporcional do preço

6.2. A Fomecedora Registmda deverá garantir a entega do(s) objeto(s), objeto da proposta, com
pritzo de garantiâ contra eventuais defeitos de fâbricação de no minimo 12 (doze) meses. contados

da dâtâ do seu recebimento, além de todâs as demais garantias da Lei n' 8.078, de l l de setembro

dc 1990. ."'7,
Av. Sântana do lparema, nr 2t no bâirro xing4 Pi6nhls - Âlatoas. CÉP: 574AEO0o.
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7. Do Pâgamento:

7.1. O pagamento à Fomecedora Registrada seÉ efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da
Nota [iscal, devidamente atestada por quem de direito.

7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a ljomecedora Registrâda encoÍItiâ-se
em regular situação fiscal pam com as fazendas estadual e federal.

7.i. Neúum pagameúto seni feito sem que a Fomecedora Registrada tenha recolhido o valor de
muha evcntualmente aplicâda.

7.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liqúdaçâo, a mesma ficará
pendentc e o pagamento sr]stado, até que a Fomecedora Registrada tome as medidas saneadoÍrs
necessárias.

7.5. o pagamcnto poderá ser eÍêtuado mediante depósito bancá{io na conta cofiente da Fomecedora
Rcgistrad4 indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco.
Agência. localidade e númerc da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

8. Da Dotação Orçametrtárial

8.1. 
^s 

despesas decorreDtes da aqúsição do(s) objeto(s) pela Secrctalia Mutricipal de Saúde serâo
cobenas pelas Leis OÍçamentárias do Município de Pirânhas/Al. para o exercício de 2015,
consignadas nas seguintes rubricas:

RECURSO ORÇÀMENT
Fundo Munici de Saúde

órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
Unidâde Orçametrtáris: 0551 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional Programática: 10.301.0005.6050 - Bloco de Atençào Btásica NASF
Elcmento de Despesa: 3.4.4.0.0.52.0000.00.000 - Equipamento e Material Permanente

8.2. Caso esta Ata veúa exúapolar o exercício orçamentário vigente. as despesas com estes

fomecimentos serâo cobertas pelo Orçamento Geral do Municipio de competência do exercício
orçaÍnentiírio vigente na data da realização da despesa.

9. Do Reajuste e Das Alterações:

9.1. Os preços ofeÍâdos serão fixos e irrcajt§táveis. No entanto, os valores constaütes da Ata de

Registro de Preços poderâo ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico
fi nanceiro, devidamente fundamentado pela autoridade sup€do..

9.2. Seú vedado qualquer acÉscimo nos quantitativos fl\ados Íla ata de rcgisto de preços,

inclusivc os acÉscimos que ratam o § l' do an. 65 da Lei 8.666/93.

9.3. Os Eeços registmdos poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens rcgiÍrados, cabendo ao Orgão

Ccrenciador promover as [ecess,'árias negociações junto à Fomecedora Regisrrada. L -,-i- -Av- santena do lpan€me, ne 25, no bairrc xiqó, Pirâíhãs - Alâgoâ5. CEP: 5746&q)0. cplPiranhâ3@cm.il.rom /'15r
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9.4. Quando o preço itricialme e iegistrado, por motivo superueniente, tomar-se superior ao
praticado no mercado, o O.gão Gerenciador deverá:

a) convocar a Fo.necedora Regislrada visando à negociação para redução de preços e sua

conseqüente adequação ao pÍaticado no mercadoi

b) frusrrada a negociaçâo, a FomecedoE RegistÍada seú liberada do compromisso assumido;

c) colvocar as demais fomecedoras visando iglal opoíunidade de negociação.

9.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e a Fomecedora
Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compmmisso. o
Orgâo Gerenciador poderá:

a) liberar a Fomecedom Regisuada do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade,

coúfirmândo a vçracidade dos motivos e comprovantes apresenlados, e se a comlmicação ocorÍer
antes do pedido de fomecimento; e

b) convocar as demais fomecedoras visando igual opoÍunidade de negociâção,

9.ó. Nào havendo êxito ías negociaçôes, o Órgão Gerenciador deverá prcceder à rcvogação da Ata.
adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vanajosa

10, Das penalidades:

10.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fiaudar na execuçâo desta

Ata, não mantiver a propoÍa, çompoÍar-se de modo inidôneo, fizer declamçào falsa ou cometer
fraude fiscal, garantindo o direito preüo da citação, do contaditório e da ampla defes4 ficará
impedida de licitar e conÍatar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
pcrdumrem os motivos determinantes da punição ou até que seja prcmovida a reabilitaçâo perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. Pela inÍiaçâo das condiçôes estabelecidas na Atâ de Regisro de Preços, o órgâo Gerenciador
podeá aind4 garantida a prévia defes4 aplicar à FomecedoB Registrada as seguintes sançôes:

I - âdveÍênc;â:

ll - mulra de 2% (dois po. cento) do valor total registrado nesta Ata por inliação a qualquer cláusula
ou condição do fomecimento, aplicada em dobro na leincidência.

10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurâdo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

10.4. Se o valor da multa não for pago, seni cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser

inscrito na Dívida Ativa do Município e cobradojudicialmetrte.

10.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integraÍe
da Rede Arrecadadom de Receitas do Município, por meio de Documento de Anecadação
Receitas, a ser preenchido de acordo com instruçôes fomecidas pelo Orgão Gerenciador.

de

Àv. Sânt n. do lpanêma, nr 2t m bâiúo Xií86 Pií.nh.! - Àag@5. cEP. 51460000. GplpiEnàâsptmâi|.tr
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10.6. A saÍsâo prevista no subitem l0.l podená ser aplicada juntamente com a do inciso II, do
subitem I 0.2, facultada a defesa previa da interessada no rcspectivo processo, no prazo de (10) dez
dias úteis.

10.7. As penalidades serâo registradas no Cadastro Municipal de Fomecedores, e no caso de
impedimento de licitar e contBtar com a Adminisrração. a Fomecedora Registrada será
descredenciada por igual periodo, sem pejuizo das multas previstas no subitem 10.2 desta Ata e das
dcmais cominações legais.

I I . Do Caocelamento do Registro:

I I . [ - A Fomecedora Registrada teú seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) nâo effegar os bens objeto da Odem de FomecimeDto devidameote expedida, sem justificativa
aceitável;

c) não aceitar reduzir o prs{o registado, na hiÉlese desre se tomâr supedor àqueles praticados no
mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público

1 1.2 - A ata de registo de pleços poderá ainda ser cancelada ocorrendo as situações previstas nos
arts. 20 e 2l do Decreto Lei 7.892/2013-

11.3. O cancelâmento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
dcfesa, será formalizado por despacho da autoridade comperente do Órgâo Gerenciador.

11.4. A lomecedora Registradâ poderá solicitar o caÍrcelamento do seu preço registrado na

ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que veúa comprometer a perfeiú
execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso foÍtuito ou de força maior.

12. Dâ PüblicâÉo:

12.1. lncumbiní ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na

imprensa oficial. dentro do prazo de 20 (vintç) dias da data da sua assinatum.

13. Dâs disposições gerais:

I i.l. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e
da habilitação apresentados pela Fomecedora Registrada farão parte desta Ata de Regisro de

Preços.

li. Do foro:
I

Àv, §ântana do lpenema, ne 25, no bai.ro Xingó, Piranhas-Alatoas. CEPr 57460{00.
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2Í,

l4.l Fica eleito o foro da Comarca do Orgâo Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda
desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que
sejâ-

E para firmeza e como prova de assim haverem, enae si. ajustado, foi lavrada a presente Ata
de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e

form4 pelas signaúrias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do
Município de Piranhas.

PiranhaíAL, 28 de Dezembro de 2015.

)i

}IT \I PIO DI, \HAS
Manoel Brasiliaao de Srtrtanâ - PreÍàito

Orgão Gerenciador

Fundo )l Saúde
FemaDdes Wallace Silva FirmiDo - Secrelário Municipal de Saúde

Órgão Panicipante

u-. .-/..::
CACHOEIRÀ COMERCIÁL DI LOS LTDÁ

CNPJ: 16.291.064/0001-29
RepÍesêÍtarte da Forúecêdora Rcgistrâdâ

RepreseÍEnte legal

Av. santana do lpanemà, ne 25, ôo bâiro Xint4 Pkaôhâs-Alâtoá. CEP:57460-0@. cplpiranhãs@gmái1..ôm
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