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ESTADO DE SERGIPE
MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 12l2O19

o uunfCÍpfo DE ARErA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.9951oo07-o4,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira , s/no, Centro, doravante denominado Município,
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr, ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as
participações do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S,OCIAL, inscrito no CNPJ sob o no
14.787.72010001-53, e do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no

11,402.091/OOO1-OB, considerando o julgamento do PREGÃo PRESENCIAL No 12l2O19
SRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços das empresas: REVENDEDORA DE AGUA E GAS SAO JOSE LTDA-EPF, inscrita no

CNPJ OB.404.557lOOO1-08, situada^na Rua São João, no 381, Centro, Areia Bra:-t'r:r, SE,.neste
ato, representada pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES RAMOS, r':,rrador do RG

1.041.110 SSP/SE e do CPF 652,819,345-20. Atendendo as condiçõ': previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. ';ujeitando-se as
partes às normas constantes das Leis no 10.520/02, no 8.666/93 e alteraçtes, e Decretos no

B,64l2Ot7 e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a seguir: :.i. .... i:

2. DO REGIME DE EXECUCÃO ..t ,:.

mpreitadaO objeto será executado mediante a forma de execução indireta, so b o regi,,ie
por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93.

3. DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAMENTO

-

Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata. , ' ,.,

§lo - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos ,rlateriais,
após atestação do responsável pelo recebimento; , ;.,..1 ,.,. :'
§)" - Para iazer jus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, notg fiscal;,:cpm o

iespectivo termo de receÚimento, atestado pelo setor competente do Municíplc1, 'póya de

regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões de. 
",:-9oçtlaridadede quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§3o - frienhum pagamento será eÍetuado ao Adjudicatário enquanto houv'"' i:endência de

iiquidação de obrigáção financeira, em virtude de penalidade ou inadimplêncii :ontratual;
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado, ,, . rr, , ,,. .,,1

§5o - No caso de atraso d9 pagamento, será utilizado, para atualização do' valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
ãa execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais,.,.trabalhistas e

frevidenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza. 
,

4. DO REAJUSTE DE PRECOS j I I .,.r:
osduranteoperíododevigênciadaata..,.;.,

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduçã' dos.preços
praticaáos no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registr'' cs, cabendo
ào órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários '::lrserya{1s ,a9

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no B, .il, de 1993;

1
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i. oo oarrro
A presente Ata tem por objeto. o reg
realizar o fornecimento de Agua

istro de preços para possível contratação dê'l

Mineral e Gás GLP, para atender às
Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Mu

Saúde deste
Presencial no

Município, de acordo com especificações constantes do Edital
t2/2019 SRP e seus anexos, e propostas de preços apresentadas,

o art, 55, XI da Lei no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte
presente instrumento para todos os fins de direito. , ,r. .i'.i
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§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no me:(lado:.por motivo
ãuperveniente, o órgao gêrenciador convocará os adjudicatários para renegc"'àrem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;

s3o - euando o preço de mercàdo tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
Ãão puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

§4o - Liberar o adjudicatário do comprómislo assumido, caso a comunicação ocorra anl .:s da

ãssinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
sso - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de nef.'r::iação;

õOo - Não havendo êxito naõ negociações, o órgão gerenciador deverá procede" 
", 

revogâÇão

ãa ata de registro de preços, adofando'as medidãs calíveis para obtenção da cer::atação mais

vantajosa;
§7o - E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro at+''",'t,e.êtl§)'inclusive

õ acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666,' i 1993'

5. oa vrcÊncra . ,,,. ,''."'",''
À vtgê1cià da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses/ contadÔs da,qa!1,9e

slua assinatura.
: ';i1: . ':

6. DA ENTREGA E RECEBTMENTO DO OBJETO I :,.,,,. ,'r./
OS itens, objeto desta licitação, serão entregues nas sedes dos respectivos entes: Secretarlas

cJa prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social, sendo r9c9b!{1q qor
funcionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitação e nPi rlarÍtidadq5

indicadas pelas mesmas, respectivamente, no horário de expediente, conta9',i: ,i. .partir {q
solicitação
s1o - Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o p': i:lq, der vigêncjq

ãstabelecido, em, no'màximo, uma hora, contada da Ordem de Fornecimr:' lr'.l. q$estada pelo

fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos

quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se perfeitamente realizado
q objeto contratual. (,. :., ,

ÊZ;'- O município não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de Registro de

É*çor, nem mesmo das quanúdades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição

em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação espc:ífica
para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições 9iR[Ç9,9§, o

Heneficiáriodo registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/.93.', r-,

7. DA DOTACAO ORCAMENTARTA ., ,;'o-;. ,,i.,
@ascomopagamentodoreferidoobjetodestalicitaçãocorr..'.i..:iàc.ontadoS
recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de z}tg dest', runicípio . i49?
respectivos Fundos de Assistência Social e de Saúde, com dotação suficier' ';:ob-edecendo'a

classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercíc ). .. i : i:,,:.
.1i;, 
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:_
ir. oo lcoMpaNxaMeNro e oa rtscalrzacAo
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666193, fica designado o Sr. Satiir: Mendonça

Oliveira, para acompanhar e fistalizar execução da presente Ata de Registro de Piirtos.

§1o - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a c"it",l"brmidade do

iornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimenti : são adequados
para garantir a qualidade desejada.
bZo 

-- A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades
contratuais

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
rárecebidodeacordocomodispostoart.73,II,aeádaLei

13. DO FORO
Ãs-partes co"tratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de So,t'qipgl,,ÇoT9

único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca'io presente

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro. : !\ i ; :. r ii:.r
I-"

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrument: ná bresença dé

02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. ,,,,.ir ,.1,iii,,:,

' Areia Branca lSE, 22 de maio de 2019.

L

: #ry#.4s&e^fu&M
órgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

,/ ,/ Prefeito quniciPal

,/,/ ,// )/ / ;

i fi,tfu'Lut\: t-",Á S /"/(i,t4)-4er-, ) ,
" ÉevÊhtoeíonÂ be Áe ue r êÁs sÃo rósÉ LrDA-EPP

Fornecedor registrado
ANTôNIO CARLOS RODRIGUES RAMOS

Representante legal

Ir 1,1,,
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE AREIA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é Pa rte integrante da Ata de Registro de Preços no LZ|20L9, celeirada entre o

Município de Areia Bra nca, e a empresa cujos preços estão a segu ir registrad(r:r, Por item, em

face da realiza odoP Presencial no 2019 SRP.
TDA.EPP

FAX: 998O1-1..92
UAENDEDORAPRESA: E

1-O8
No .MAIL:38

SE MAIL.COMN

REP IO CARLOS RODRIGUES RAMOS

AREIA B

8.404.557
A

CNPJ:

LEGAL:

END.:

V. TOIAL
QTD

V. UNIT.
(R$)MARCAUNIDDESCRIÇÃO DO PRODUTOITEM

5ao
Cristóvão

3.000Unid.1

retornável com capacidade Para 20
litros, com tamPa de Pressão e lacre
sobreposto, dê acordo com as
legislações específicas e as portarias
518/04 do ministério da saúde e

387lOB DNPM, e RDC ANVISA no

SE mra gIm neuaAg
o sticoráemda rra fãiacond ciona pga

27 5e27

,' :, ,"'.,

sÍõàà,oo200Cx
Monte
Claro2

Agua mineral, sem 9ás,
aéondicionada em copo plástico não
retornável com capacidade para 300
ml, com tampa tiPo lacre, de acordo
com as legislações esPecíficas e a

portaria 5t8l04 do Ministério da
Saúde e RDC ANVISA no 274/05 e

275105, caixa com 48

46.200,00

25,44

;4,00550Unid Ultragás3

Gás liquefeito de Petróleo (GLP),
acondicionado em vasilhames de
13Kg retornável, de acordo com a

norma técnica ABNT Po 8460
a

155,33 15.533,00100Unid. Ultragás4

Vasilhame para acondicionamento,
com capacidade Para comPortar
13Kg de gás liquefeito de Petróleo
(GLP), vazio, de acordo com a

norma técnica ABNT no 8460

,ít {r:,

5

t::

I

1

I
i
I

,

I
I
I
I

!
I

i
I

,.'

:'ti i

19.410,00
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