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PRÊFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DE SERGlPE
MUNIcÍPIo DE aREta BRANca

GASITIETE DO GESTOR

aTA OE REGTSTRO DE PRÊçOS No 07l2019

o MUNICiPIO DE AREIA BRANCA, inscriLo no CNPI sob o n. t3.100.995,/0001-Ct,
ocalizado à Praça loviniôno Freire de Oliveira, s/n", Centro, doravante dcnomrnãdo Yünicipr(i,
neste ôto representado pelo seu Prefeito, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
considerando o julgamento do pREGÃO PRESENCIAL No Oa/2019 SRP, pôr. REGISTRo
DE PREçOS, e a suô respectiva homologôçào, RESOLVE regjstrar os prcços da(!. - Í osr
HYPEX COITIERCIO E SERVIçOS EIRELI-EPP, inscrila no CNPJ 15.292.138,4:lrf ir9,
estabelecrda na Pua Pro Grõnde do Sut, no 415, Loja 8, Slqueira Campos, AracêJ1,. Si, nesle
.rto 'ep,esellado oor ANTONIO OLMIRA SANTOS. portador do RC 717 942 S . .f rio
CPF 312.083.395-91; e MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIçOS LTDA-ME, r)scrta no
CNPJ sob o no 11.535.478l000f-32, estabelecida na Ruã Càrlos Pererrô de t1elo, n 14i, Loli
B, Fôíolándiê, Aracaju, SE, oesle ato representado por ALLAN ASSIS MENEZES, i r(ador rjrl
R.G. nô 1.513.863 SSP/SE e do CPF nó 010,070.745-90. Atendendo as condiçõcs prcv,stas f(
instrumenlo convoaatórlo e ôs constôntes destô Atô de Registro de Prclos, s!tortrodo-sí :r,

pJrlcs às normas conslant€s das Lels n' r0.520/02, n" 8.666/93 e altc,ações, . U,.crelos ll'
a64/2017 e no 958/2018, e em conformrdâde com as disposições a sequirl

o1. DO OAJETO
a presente Ata tem por oblero o registro de preços para aquisição luturô e pàrceaJa ild
oobrlário escolar pêra âtender às demandas do lYunrcípio de Areia Brônca!, de ôcc'a] .oíi .r5

cspec f caçôes aonstôntes do Edrtai de Pregão Presencial no 08/2019 SRP e s.',,'.. !xc5. r
propostas de preços ôpresenlôdas, de àcordo com o art. 55, XI da Ler n' 8.666/ 1.: rliiifli,.
tars documentos à lazer pôrte integrantedo presênte instrumenLo pô.a tcdosos T: :. arertc

O2. DO REGII'IE DE EXECUCÃO
O objeto será executado medrante a forma de execuçêo ind,reta, sob o Íe9ime,lê einpreitJ(ra
por preço unrtário, nos termos dô Ler n" 8.666/93.

03, po pREco E DAs coNDtcÕEs pE pacAMENTo
Os rnateflais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Aírcxo I de',t,i ar.
§1o - Os pagamentos serão efetuôdos em até 30 (trrnta) dias após ê (nlrega dos -r,rteral:i
,rpós alestação do responsável pelo recebrmento;
§20 - Pdra lôzer.lus ao pagamênto, a futura fornecedora deverá apresenlar, nolô frs.r , corrr o
rcspectivo terrno de recebimento, atestôdo pelo setor compêtente do 14uniclprc f,'ova o(l
regúlandade parô com ôs Fazendôs Federal, Êstaduôl e I{uniclpal, Certrdôes dc Raa-larldad!
dq qurtâção junto ao iNSS, FGTS e CNOT ôtualizadês;
§3o - Nenhurn pôgamento será efetuado ao Adtudicatárro enquanto houver p€raência a,'
liqurdação de obrigôçâo finôncerra, em virtude de penalidade ou rnadimplônciô cont.aluali
§4o - Não hôverÉ, sob hipórese alguma, pagamento antecapôdo;

§5o - No côso de atíaso de pôgamenLo, será utilizôdo, para ôtualrzaçàc do vô ' I .' i.ron.: I '

no .aput desla cláusula, o lndice Nôcional de Preços ôo Consumidor ' INPC/lBGi l

§60 - Nestes preços estão rncluídôs todês as despesas que, c,ireta ou rndiretamcnl! le.orkrrn
da execução do objelo, rnclusive custos com pessoal, encôrgo5 sociôrs. t..rÔâhstas I

prev dencláíos, admtnlstração, tfibutos, emolumentos e contribulções ólr qualqucr frlLra2.r.

04, OO REAJUSTE DE PRECOS
Náo haveÍá reaiugte de preços durante o periodo de vigêncià dâ âta.
Os preços reqrslrados podêrão ser revrstos ern decorrêncià óe eventua reduç.lo ;iúl pr€ços

r)rirtrcàdos no mercado o! cancclados por íato que eleve o custo dos rtens registn)a( ! cabendc
ro ó19ão gerenciador pÍomover irs negociações iunto aos adjudicdlários, rÚs? !adas à',
(rrsposiçôes conlidas na alinea "d" do lnciso II do caput do êrt 65 da LeL ,1r'] 8.66ó (i. 1993j

.)
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§1o - Quando o preço registrôdo tornâr-se supeíjor ao preço prôticado no mercdcc ,or motivc,
supervenienle, o ór9âo gerenctador convocôrá os adjLrdjcaiános pàra reneqocr,.rr(r,n . redLrçi,r)
dos preços aos vôlores prtstrcados pelo mercado;
§2o - O adjud cêtário obrigê-se a repassâr ao tíuntcípio todos os preços r vdfragcr,.i_
ofertàd-os ao mercador sempre que êsses forem màis vantarosos do quc oi vigenlcr,
§3o - Quando o preço de mercado tornêr-se superior aos preços registradoie o aotudicatáÍ,o
não p!deí cumprir o compromisso, o órgão gerêôciàdor poderá:
§4o - Liberar o êdjudicatário do compromisso assumido, casô a comunrcàção ocorrJ antes (t,r
assinàtura do termo de contrôto, e sem aplicação dô penalidade se confiirnada a voracrdade
dos motrvos e comprovantes apresentados;
§5o - Co-nvocar os dêmais àdJudicatários parô asseguraÍ i9!at oportunldôde de negocr,rçào;
§60 - Não hôvendo êxito nas negociações, o ór9ão gerenciador deverá píocedc. a ..vogaçáo
da ata de regrstro c,e preços, adotôndo as medidâs côbiveis para obtenção dô contreteçôo mô !
vrntalosa;
§70 - E vedôdo efetuar ôcréscimos nos valores lixôdos pêla ata de registro de pr.çor nctu! r(.
o acréscrmo de que frôla a alinea "d" do inciso It do art. 65 da Lei no 8.666, de ,:.;9:

os, pa vrcÊNcra
A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contac.s o,r dat.r d!
sl]à assinaturÀ,

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARÊIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

07. DÂ DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesôs orl!ndas coír o pôgamento do ÍeÍerido objeto desta hcitaçào correr'-.r iontd do
rccursos orçamentários consignádos no OrçamanLo Programa de 2019 deste i. il,o, cc
dotôçào suícientê, obedecendo à classificôção orçamentária pertinentc, eslab, '.:l.l par.
respect vo exercicio,

O6. DA ENTREGA E RECEBIIi{ENÍO DO OBJETO
Os !lens serào entreguês nos locôis desrgnados pelo í\4unicípio, scndo rd.. r,,,(,s iJor
funcionários do locàl destino, de forma parcelôdô, mediante solicitaçáo e nas ir..,rrdadc!
ndrcàdas pelàs mesmàs, respectivamentê, no horário de expedientc, contôd.,-. . ,),lrtrÍ d.

solrcitaçâo.
§1o - Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos dúrante o prazc,,, agénq-
estabelecido, ern, no máximo, 04 (quõtro) diàs úteis contôdos dô Ordem de toírecrrnerlu
atestadô pelo íornecêdoí. Findo este, as partes não podêrâo exrgrr um! a., outr:r
exôurimento dos quantrtativos previstos no instrumento convocôtório, c!irs ddrando !
prrleitamente reàlizâdo o obleto contÍatual.
§2o - O munrcipro não se obrlga a adquirir os matenais regrstrados nesta Atô.re Reqrstro r,
Preços, nem Ínesmo das quantidades rndicadas nas planilhas, podendo promovcr d aqursr!.r I

eÍn unldàcles de acoído com suôs necessidôdes, podendo ainda realizàí licrtrção especiír,
para aquisição de um ou màis itens, hrpótese em que, em igualdades de condrçõas . prtços o

beneficiário do registío terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 dà ler 8.666/9:

OA. DÀ RESPONSABILIDADE OAS PARTÉS
o l"lunicipio e seus pàrticlpes, durante a vigênciô desta Ata, compromete-se a:
. Desigôar scívrdor do Municipio para proceder ao íecebimento dos mãte ats;
. Relertaí os màtêriáis que não ôlendôm aos requlsitos constantes no ilem 6;
. Êíetuar os pagamentos devrdos obs€rvàdas as condrçôes es!ôbelecidas nesta Al.
. r)romover ampla pesquisa de mercãdo, de lorma a comprovar ql]lr cs preç.!
pcrmà.ecem compativeis cofir os pratrcados no mercôdo.
Os adjudicatários, durante a vi9ência desla Ata, comprometem-se a:

' I'lanler, duraale todô a vigência dô Ata de Regastro de Preços, as exrgênsrôs l,
ou condrções dcterrnrnadas no p.ocedimenlo da licltação quê dará ongcm à mer,:r,
dc suà rescrsão ê ôplicação dôs penalidade5 ora previstas;

.rbi,rtaçà(

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonrine.com.bíse/prefeitura/areiabranca

PÍaça Juviniano Freire de Otiveira CEp: 49.580{OO
TELEFONE: (79)3288-1502
EJú|AlL: ivonerh@garnil.com

DÁRto oFtctAL Do MuNtcipto

vj

I

i

I



'segunda-Íeira, 25 de março de 20í9
5.Ahol.N"486

@omr
DtARto oFtctAL Do M-uNtclpto

PREFEIIURA MUNICIPAL OE AREIA BRANCA

ESTADO OE SERGIPE
MuNrcipro oE aRErA aRANcA

GAAINETE DO GESTOR

§1o - À frscalizaçáo compête, êntre oútras atribuiçôes, verl[icar a confo.ÍÍrLdade do
Íornecimento cÍos mateíais com as normas especificadas, sê os procediÍnentos.j,o;r..lequado::
parô garantrr a qualidacÍê desejâda.
§20 - A açâo dô fiscalização não exonerà o Adjudicatário de sLras resircns.rbi rdad,::,

12. DO RECEBII',IENTO OO OBJÉTO
O objeto da futura contrâtação será recebrdo de acordo com o disposto ar!. 73, Il, , .2 , da I er
no 8.666/93.

,,3. DO FORO
as partes contralantes elegem o Foro da Crdade de Aíeia Branca, Estado de lrr, ,r, cornc'
único competente para dirimir as questões que porventura surgireÍÍr aaerci c.,,re§ert1
inslrumento, com renúnoa expressa por quàlquer oulro.

E, por eslarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este rnstruÍnento, r ' . de qr,l
prodúzô seus efertos legôis.

Areia Brancô/SE,25 de março de 2019.

#qr, 4,,,t ir* l'!ntt,tnb,
MUNICIPIO OE AREIA ARANCA

Ór9ão gerenciado. cla ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito mLrnicipôl

HYPEX COMERCIO E SÉRV]ÇOS EIRELI.EPP
Empresa corn preços reqrstràdo§
aNTôNto oLTvEIRA saNTos

Representante le9ôl

.,.€_ 14_ _ '^._ -7

MENEZES & assls coraÉncro e srnvrços LTDA-ME
Empresô aom preços req staados

ALLAN ASSI5 IIENEZES
Representante legàl
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integÍânt€ dô Ala de Registro de Preços n.0712
l.lunrcipio de Areia Brancê, e ô êmpresa cujos preços estão ô seguir reg
fdce dâ rea!!a ão PÍesenoêl no 2019 sRP

EMPRESA: YPEX COM RCIO E SERVIçOS EIRELI.EPP
CNPJr

END.I PEX.SECôHOÍMAIL,COM

fIARCÀ QTD UNiT

019, celcL'rdda entrc i)
istrados, por lcm, e'rr

ITE ,

de sustentaçâo coníeccionada eml
chaga industíôl 20x20mm
(quadrada), com pintura epóx na

verde/ prônchetô frxa e parô o I

destro, gradil pâra livros, estrutLrrô

cor prela- lYedidas àproxrmôdas
àssento (380x380x10mm); en
(380x235x10mm) ambos moldad

prônchêtô

côrteirô escolar do trp

DESCRIÇAO

univeísitária, assento, encosto
prancheta em polietileno na

54x38x15mm)i Altura de
proximadaÍnenLe 820mm do chão

UNID
(R5)

UN ADRIIIETAL

LTDÁ ME

FONE/FAx: eeqq8-283 2

v iolaL (R5)

)iii 500,00

RCIO@HOTr rA(L.COM

: r 5.000,114

ô05 3r 5,00

o do assenlo
ÊMPRESÂ i E N EZES ASSIS COMÉRCIO E

CNPJ: r.53 5.474 0

LAN ASSIS MENEZES

DEScRTçÃo

--r ---- r--
I urulo. , urnca

REPRESENTANTE
LEGAL: f'

ITE
I\,1

QTD

etivo pré-escolar
I'l esa
rdo ern la rn intsdo
xturlzado eÍn quô
inferior e bordo C]
bordos fresados e
a 1800,

estÍutura compostô
por qLralro pes dupos enr tlrbo de_

Conjunto col
cornposto pori
ern f4 DF revest
àlta pressão te

arredondados,

ULTRÂ
IaóvÊts

00{lo,500
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iaço 7 /a', pinturô epóxi Pói i

tertunzaoa, acàbamênto .:1:
porte'Ía5 Pretas, dimensoesl
apÍox,rnôdôs: (L x P x A) 920 x 92O
x 570 Írm; Côoerras _ quaLroL
'caderras com assento e encosto em,
poliproprleno na cor verde,l
estruturô em tubo de aço 7/8'"1
'p;ntura epóxr Pô hso bfllhante,

!!!bq!!grto coll-Pontillenp,e&s. 
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