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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 1Ol2O19

o ttururcÍpro DE ARErA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995100o1-o4,

localizado à praça Joviniano Freire de OÍiveira, s/Í1o, Centro, doravante denominado Município,

neste ato representado pelo seu Prefeito, o sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as

participações do FUNDO MUNTCTPAL DE ASSTSTÊNCrA.Sí91:_rA!_inscrito no cNPl sob o no

t4.787.720/OOO1-53, e do FUNDO MUNICIPAL DE 91qPE, inscrito no CNPI sob o no

11.402.091/OOO1-OB, considerando o julgamento do PREGÃo PRESENCIAL No 11l2o19

sRp, para REGIST{O DE pREçOS, e-? -sg1f_Tectiva homologação, RESOLVE registrar os

preços das empresas: ACCIóLY COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPI sob o no

, 2:1.034.66t10001-o8, estabeleciãã na Rua Estância, no 1392' Bllfo cirurgia, Aracaju, sE,
, , ;;;;;;;"-;;*sentada peto sr. lÁieio DA coNêErçÃo PERETRA, portador do R'G' no

,* , 3.333.225-8 SSP/SE e do cpF no 050.775.745-96; BAT AUTO LTDA' inscrita no cNPl sob o

no 04.217.440/ooot-56, estabelecida na Av. Mamede Paes Mendonça, no 1154, Bairro Getúlio

v Vargas, Aracaju, SE, neste ato repràsentlda O-e^f9 !r. LlrCAq S-O-?11A'L MELO, portador do R'G'

.no 3.400.8 tt'-rj ssplsE e do ipr no 044:924.325-74; o AMrGÃo Auro PEçA§, LTDA,

inscrita no cNpl sob o no o6.272.4461}00t-51, estabelecida na Av. Chanceler osvaldo Aranha,

no 365, Bairro Novo paraíso, Aracaju, sE, ne1t9-gtô representadap-elo sr. v.l!l-vr.!R BoRGEs

DE JEsus, portador do R.G. no s.ooá.201-9 ssP/sE e do cPF no 566.131 .645-34' 'Atendendo

as condições previstas no instrur".t" ionvocatório e as constantes desta Ata de Regitif:i"
preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis no 10'520102, \9,,.U UU.U-{?U-:

alterações, e Decretos no g6412017 e no g58l2OL8, e em conformidade com as,disposições a

seguir: ;

ór. oo oerero r^ ^-A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada' de

pneumáticos para atender às demandàs das secretárias da Prefeitura e dos Fundos Muliclpais

de Assistência social e de saúde, de acordo com as especificações constantes do Edital de

p;";ã;;;;slnciat no 11/2019 SRp e seus anexos, e propostas de preços apresentadas,'de

acordo com o art. 55, XI da Lei no g.666/93, passando tais documentos a '[azel, parte

integrantedopresenteinstrumentoparatodososfinsdedireito.,.'r]''':

voobjetose,ffieaformadeexecuçãoindireta,sobore9imedeempreita§a
por preço unitário, nos termos da Lei no 8'666/93' ;
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR,

d4. DO REAJUSTE DE PRECOS
Não haverá reajuste de Preços durante o período de vigência da ata.
Os preços registrados Poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou cancelados por fato q ue eleve o custo dos itens registrados, cabendo

ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas as

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

§ 1o - quando o preço reg istrado tornar-se superior ao preço p raticado no mercado Po!' motivo

SU perveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução

dos p reços aos valores Praticad os pelo mercado;

§20 O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens,

ofertados ao mercado, semPre gue esses forem
tornar-se su

mais vantajosos do q
perior aos Preços registrados e o

ue os vigentes;
udicatário

§30
nao

- Quando o preço de mercado
o órgão gerenciador Poderápud er cumprir o comPromisso,
mpromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes

§40
ássi

- Liberar o adjudi catário do co

natura do termo de contrato, e sem aplicação da penalida de se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§'5o - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual

Éeo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciad

ãa ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis pa

oportunidade de
or deverá proceder
ra obtenção da

áção
mais

vantajosa; i \.: ' .

à;;:É;ádado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro d:^r:}t^o.., inclusivg

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

05. DA VIGÊNCIA
A"vigência da presãnte Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contadàs da data;de

sua assinatura.
i, 

- 

'r r':jl' l

tio. oa rNrRrca e RecesrMeNro oo oelero -. ' '

entreguesnassedesdosrespectivosentes:Secretarias
àã pi"iáitrá, Fundos Municipais de saúdê e de Assistência social, sendo recebidas por

fljncionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitação e nas qüqntidades

índicadas pelas mesmas, respectivamente, no horário de expediente, contadqs a pa;tir da

§1o - Os materiais, quando solicitados, serão- fornecidos durante o jt?1o.!-1i:g*":;tie
ãstabelecido, em, no máxim o, O2 (dois) dias úteis contados da Ordem de Fornecimento

atestada pelo fornecedor. Findo eàte, 
'as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se

pêrfeitamente realizado o objeto contratual' . r - r-^ ' r' i''

ãr; :-ô mrnicióiá não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de RegistÉo de

Preços, nem mesmo das qrunúdades indicadas nas planilhás, podendo promover a aquisição

em unidades de acordo com suas necessidades, podendo a'inda realizar licitação específica

pára aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições I Pr,ÇÇo9, o

Uãnàri.iarig'do ,egiitro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei B'666/93' "'.,"....:
07. DA DOTACÃO ORCAMENTARTA ,. !r__n . " .)'
As despesas oriundas com o pagur"-nto do referido objeto desta licitação correrão à ionta dos

recursos orçamentários consignados no orçamento Programa de 2019 -deste 
Muniçípio e 

,Qos

respectivos Fundos de Assisténcia sociat e'de saúde, ãom dotação suficiente, oberjecendo,il

classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício' , : ' .:i

08. DA RESPONSABTLTDADE DAS PARTES

ffipes,duranteavigênciadesta-Ata,compromete-sea
r O"tiónãt servidor do Municipio para proceder ao recebimento.dos[rn?i?r]ajs;
.'Releitar os materiais que nào atendam aos requisitos constantes ric itém 6;

V
\,

i.
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r'Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

o promove, urilu pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados

permanecem compatíveis com os praticados no mercado'
b(r) uajrOicatário(s), durante- a vigência desta Ata, .compromete(m)-se 

a :

o Manter, durante toda a vigêncl3'da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação

ou condições determinadas no procedimento da úcitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
o Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma

prevista; , - -- -- -^. substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as espeàificações

exigidas e padrões de qualidaae eriôiOos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
o,,Alocar todos os recurso, n"a"rrários pãra se obter um perfeito fornecimento,'de forma'plena'

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;

\7 J ffi;;;;üiiiãr-r" por todas as' despesas, obrigações e tributos decorrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista,-ããí"Ãao, quando iàiúituoo, forrtecêi'ao

úunicípio comprovante de quitação com os órgãos competentes; 
:

;'*;rpã;r;-uiiiru*r" por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decpl,relles de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento; i,..-: 'r ' i

; riãií"rrãoitirur-r" pelos danos causados diretamente ao Município e/ou a te.rceiros

decorrentes oã-iuã culpa ou dolo na execução do fornecimento, não. excluindo ou reduzindo

eSSaresponsabilidadeafiscalizaçãoouoacompanhamentopeloMunicípio;
. Responsabilizar-se pela outeniáo à.e ntvaias, .Licenças 

ou quaisquer outro5- Termoslde

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento; :1 
^-Á.,r-. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município, sem prévia

e expressa anuência. !- !^L-,
r Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

ir;;;,;;á;;, incorpóração, sem previa a expressa anuência do Município'
i)r' ':

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
PeloatraSo@cimentos,pelainexecuçãototalouparcialdo.objeto
;;;ir;à;;ãonrórme o caso, o l,tunicipió pooeiá a.plicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,

previstas no art. 87 da Lei no a.6àoigl,'garantida a prévia defesa, sem prejuíz;o Qe pe5da da

I - advertência;
II - multa O" 

'O,SoZo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o.máximo de 10% (dez por

cento) sobre o valor do(s) ,ut.iiãrfir), "i', 
decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
ItrI - multa de tOo/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos; . -i:- 
i"r'r j

rv - susp.nrío 
-tàmporária 

de participar em ^licitação 
e impedimento de contratar com a

Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratai com a Administração Pública'

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

reg istro do adjudicatário se rá cancelado quando:

I - O adjudicatário descumPrir as co ndições da Ata de Registro de Preços;

II O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equiva

estabelecido pela administração, sem j ustificativa aceitável ;

III . O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se

' ';! ;

lente no Prczo
,:.

tornar suPerlor

àqueles praticados no mercado;
Iy - o adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na

€,V.

t.

J"íi tt..i

qrr#,*-.

la anterior, Parágrafos lV

, i/ |.:

3
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ESTADO DE SERGIPE
MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

: ,- : '''
parágrafo único - O cancelamento de registros.nas hipóteses previstas nos incisos I, II e

;;;ilá;;uru s"ra formalizado por aespacío do ór9ão gerenciador, assegurado o contraditó

objeto da futura
8.666/93.

contratação será recebido de acordo com o disposto art' 73,17, a e 6'da'Lei

i1o

j t.

IV
rio

e a ampla defesa.

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃg.,.
Naformadoqued6lg3,ficadesi9nadooSr.JoséEduardo
Rodrigues oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de

Preços' , -L.-!L. .t-a^^ .,^-iÇiaqç
§10 - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do

fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados

para garantir a qualidade desejada. 
^ r:..r:--rr-:^ r^

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

contratuais 
"'

' . it"

13.90 FgR,q
Ab partes contratantes
único comPetente Para
instrumento, com renún'

elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Seiçjipe,.'ôo1o

dirimir as questões que porventura surgirem acerca do 'piesente

cia expressa Por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumentol'á fim de que

piúrru seus efeitos legais. ;':'.ri::''. ':r"'"

Areia Branca/SE, 20 de maio de 20L9,

B

Órgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
ito munici

,.r^.O Ó
LY COM O EIRELI

Re nte legal

presa ço registrado
M BORGES DE JESUS

Empresa com Preço legistrado
lÁzano DA coNcErçÃo PERETRA

RqPresentan^te legal

fL*, l,ú )^t
/.)IBAT AI'TO LTDA

empy'esa .orí Pteço registrado
LUCAS SOBRAL MELO

(

4

Representante legal

r ':1" l.
\-/ ,
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ESTADO DE SERGIPE

MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA
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ANEXO
REGTSTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Reg istro de Preços no 10/2019, celebrada entre o

Município de Areia Branca, e as empresas cujos preços estão a seguir registrados, por item,

em face da realiza doP oP ncial no 1 019 SRP.

IOLY EI

END.:

DA CONCETçÃO PERETRA

1.O34.661 oo01 08
EST NCrA, No 139

EMPRESA:
CNPJ:

.MAIL:
FAX: 79 3214'3445

CIRURGIA, ARACAJ

REPRESENTANT
E LEGAL:

V, TOTAL
QTD

V. UNIT.
(R$)UNID.MARCAITEM DESCRTçÃO

30.880,0016
1.930,0

0UNMRL

PNEU MODELO L2,5l80lLB, L2

LONAS, NOVO, PRIMEIRA LINHA,
NÃO RECALCHUTADO E COM

CERTIFICADO DO INMETRO.

66.000,00
.t' :'.. .,

16
4.725,0

0
.!,

UNMRL5

PNEU MODELO t7,5125, 12 LONAS,
NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

CERTIFICADO DO IN METRO.

12.588,00
. , ,- tL

'i' 
'r

40 3L4,7O
I

UNFate9
cÂunnn 185/60 R15, Nov9,
PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

RTIFICADO INMETRO.

L RADIAL SEMPNEU PARA AUTO

. ti...) ,.....t

3.104;00B 3BB,0oUNGiti10
cÂuRnn 195/55 R16, Nov9,
PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

RTIFICADO DO INMETRO.CE

L RADIAL SEMPNEU PARA AUTO

: -.r.. ti;r

,43.128,0048 898,50UNChaoyangL4

PNEU PARA CAMINH
R17.5, NOVO, PRIMEIRA
RECALCHUTADO E

CERTIFICADO DO INMETRO.
coM

LIN
zls175

HA, NÃO

1.571,2OB 796,44UNMaggion16

PNEU PARA MOTOCICLETA T2OIBO

R1B, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

CERTIFICADO DO INMETRO,

2.99?,OO187,00UN 16Vipalt7

PNEU PARA MOTOCICLETA BO/1OO

R1B, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E

CERTIFICADO DO INMETRO.
COM

193,00UN BVipal1B

PNEU PARA MOTOCICLETA 80/90
R21, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E

CERTIFICADO DO INMETRO.
coM

5\ x

2

1.544,00
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T LTDA
79 32

- MAIL: BAT.AUTO@ HOTMAI L.ç9-UEND.:

V. TOTALV. UNIT.
MARCA UNID. QTD

ENDONçA, No 1154,
erúuo vARGAs, ARACAJ

CNP
EMP

oool-2
PAMAMEDE

REPRESENTANT
L:

ITEM orscatçÃo

SOBRAL MELO

5.274,00

r t,

tr^
JL,746,UN 36Magnum

Tires

DE AR PARA PNEU DE

cnutruHÃo 1.000 R20, v
7BA, BICO LONGO DE METAL, NOVO,

PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

ALVULA TR-

CERTIFICADO DO INMETRO

1

lj'.r .:.: .:'..:

46.332,00297,0OUN 156Tornel
cÂunnn L75l7o R14, Nov9,
PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

PNEU PARA AUTOM EL RADIAL SEM

DO INMCERTIFI

B

77.6t6,O07.764,0
0UN 44Centella

PNEU PARA CAMIN
LISO, NOVO, PRIME.

HÃo looo R2o
IRA LINHA, NÃO

RECALCHUTADO E

CERTIFICADO DO INMETRO.
COMt2

:.t,i i. 1.;

77.532,0042
1.846,0

0UN
Magnum

Tires
LISO, NOVO, PRIMEIRA LIN
RECALCHUTADO E

CERTIFICADO DO INMETRO.

R2BO 52NI ÃoH 27E CAM slPARAPN U
H NÃOA,

coM15

3.867,6087,90UN

LTDA
24L-23

END.:

44SBN20

SE

E

V. CHANCELER
RANHA, NO 365, BA

ALMIR BORGES DE JESUSREPRESENTANT

.MAIL:
FAX: 79

ARACAJP

AUTOEMPRESA:
1-51.272.446NPJ:

DE AR PARAPROTETOR DE

COME

AM

PNEU DE CAMINHÃO ARO 20, NOVjl,
PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO
CERTIFICADO DO INM

V. TOTAL
QTD

V. UNIT.
(R$)UNIDMARCAITEM DESCRIÇÃO

:., .r,-'

77.568,OO24
3 23 2,O

0UNMRL2

PNEU MODELO 1.400124, 12 LONAS,
NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

CERTIFICADO DO INMETRO.

19

PNEU PARA MOTOCICLETA 9O/90
R18, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO 16 170,00 2,720,OOVipal UN
RECALCHUTADO E

CERTIFICADO DO INMETRO.
coM

u

,i;

6r

i

l
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4

PNEU MODÉLO t6.9/24, 12 LONAS,

NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

ESTADO DE SERGIPE
T,tUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

Malhotra UN t2 ,0
0

2.950 35.400,00

CERTIFICADO DO IN METRO.

\

7

3.840,0
0BUNMalhotra

PNEU MODELO t9.5-24, 12 LONAS,

NOVO, PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

CADO DO INMETRO,CERTIFI

6

245 50UN 64Tornel
cÂunnn L75l7o R13, Novj),
PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

EL RADIAL SEMPNEU PARA AUTOM

CERTI FICADO DO INM

7

620,00UN 24Fate
cÂNann 2o5l7o R15, Nov9,
PRIMEIRA LINHA, NAO

RECALCHUTADO E COM

CERTIFICADO O INM

L RADIAL SEMPNEU PARA AUTO

11

',.r., , 
'

15.552,0024 648,OOUNPirelli

ERTIFICADO DO INMETRO.

R1 6020517CA NMIPARAPN EU
NÃOHALI NIRAEP RIMNOVO
coMEADOUTCALCHRE

c
13

\K

&,

30.72O,0O

15.772,OO

i+.eao,oo


