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aTA OE REGTSTRO DE PREçOS No O3/2O2O

o xuxtcipro oE aREra BRAt{ca, inscrrto no cNPl sob o n" 13 10o (''r" 0001 04

lo.àLzâdo à Praça lovrniano FrerÍe de oliveirâ, s/n", Cêntro, doravônte !onornrn'' ilrnr(' Di-'
n.,itê ato reoresentaclo pelo seu Preíelto, o Sr. ALA ANDRELINO NUNES SANToS

c", i,d".-o"'" trig";ento do PREGÃo PREsExctaL o o4l202o sRP, pà'' ÍrEcrsrRo
ôe Éniços, e i Jua respectiva homologàção, REsoLvE regislraí-oç oreços ii r 'rr)rcs i M'

iósnÃ'a ôfl lroA., inscrila no CNPI sob o n" 13.171.616/0001-7''' estab{:r I I 1'r Ll 
'

iariã" n'r""a"., no 3ó2, cent.o, ILabaiana. SE, neste ato represerrt'jila ^pôi'r 
Mrcl"lEL

Àr.ioiÀoC soeúL, poriador do R.G. no 3.400.400-9 ssP/sE e do cÍ)' nÓ o:)r i\ /'
Atpôdendo a§ condiçõàs previstas oo rnstrumento convocatóno e âs cr)'lstaílt' r I ll;r r'

Roqrstro de Preços, sujertando-se às partes às normas constantes das r'xs rr' ir,'i " '

a,,6àls: " 
atterações, e Decretos nÔ 864/2017 e no 95812018' e eni (onforn' I Í:r)rÔ

dr'!)osrçôcs 3 sL'qu ir:

or.oe-oEJfrÍl
Oi.t n presente Ata tem poí ot')eto o registro de preços paía ac.ur' '^ (r' 'r' :''
manutenção preventlvô e corretiva í1os poços ôrtesranos do tiunrcip'u em att)r'r r:lnto c':'
no.ersioudes a" Secretaria de Agriculturô; Iarigôção e Me'o ambientc deste tl!"rciplo' c!
uiá.Jo.o, as especlflcações consiantês do Edital de Preqão Presencial or' 04/2020 SAP e seLr'

,n"ros, e p.oporias de píeços apresentadôs, de âcordo com o aít' 55, xl dã Lrr '1 666/o'
poitinâo úit'ao*."ntos; fôzer parte inteq'ante do presente instrumênto par'i a! or frr'

de diÍeito.

02. OO REGIME OE EXECUCÂO
or.1j "b1eil;ã ere.rtado mediante a formô de execuçâo rndir'rid' sol' 'q Inri rr'

ernpreitada por pÍeço unitário, ôos lermos da Ler n' 8'666/93'

03. DO PRECO É DAS CO OICóCS OE PAGA}'EÍ{ÍO
ôlI-o,,t"t".ta" setão for"eiidos pelos preços reglstrados constantes do Ânex(r 'cli] ALn

§1" - Os pagamentos seráo efetuados ertt até 30 (rintâ) dias após a 
'rrtrêgá 

ci rrat':ii(rr"

após atestação do responsávcl pclo recebimeôto;

^ 6r' _ Para Íazer tus ao Dôqamento, a futura Íornecedora deverá aprescntar' nolr: '!' ]r/ 
'orÍ'i' i..p".tiuo terntó de rece-b,mento, atestado Pelo setor compeLente dlr lvtunrcrr" 

'rov;r '" 
reg,Jlaridade para com as Fazendas FêdeÉ|, Estadual e Munic'pal, Cerlxji;es dc -r"r riàrirl;ri'

de quitação júnto ào INSS, FGTS e CNOT atualizôdôs;

!:J'.nànrri:mpagamento5eráefetuadoaoAdjudicatárioenquantc1oUvel
iiqu,Oaçào de oorigáção Íina,rceirâ, em virtude de penalidâde ou lnadiÍÍrpLr)ncia c(r I I -

§4" ' Nâo haverá, sob hapótese alqum3, pagôrnênto antecipado; 
..

i5u - tto caso de atraso de pêgâmento, seÍá utilizôdo, para atÚalização 'lo 
vâlo

;o caput desta cláusula, o indici Nacional de Preços ao consumidor - lNPc/laGr
E6,'"Nestes preços estão incluídas todas ôs despesas que, direta ou rndiretànx:rri' decorrarr

i" e,,ecução'd; objeto, inclusive custos com pessoal, encaÍgos soclais tr:i5'rlhrslis i
prrvrdencrários, administração, trabutos. êmolúmentos e conlíiburÇões d" qÚalqlt' rlirrrr/:i

04. DO RÉA]USTE DE PRECOS
óq 1 Nào haveÍá Íeôjuste de preços durante o peííodo de vigêncra da a1''

0.i.2. Os preços registrados poderão ser revistos êm decorrência de cventu!
preços prattcaoot nó metcat o ou cancelados por Íôto que eleve o custo dos ttc"
àaoànoo ao órgão gerenciador promover às negoclaçôes iunto aos adltr'lrcatáíro'
ôs disposições contidas nô alinea "d" do lnciso II do côput oo âft 65 da 'r no I :

§1i Quando o preço registrãdo tornar-se supe.aor ao preço praticêdo 'io merLn'

iuperveniente, o ór9ào gerencrador convocará os adludicatáíios para íiiÀegocirr
dos preços aos valores PÍaticados pelo meícado; , '\

e(luçâo do

cbservao:l
,,. de l-o9:r

r1 a redu(à
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§2o - O adjudiaatário obÍiga-se a repassar ao Municipio todos os preços . vantaqcír DÍcrlrd()'
ào mercador sempre que esses Íofem mais vantôjosos do que os vigentes.
§3o Quaôdo o preço de mercado tornar-se superior aos píeços rêgistÍàdos e n rr.rl i'
nilo puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciôdor poderá:

§,1o - Liberar o adjudicatáno do compromisso assumido, caso a comun,rnção oí. ,irrl.:s (;.

assrnatura do termo de contralo, c scm aplicação da penalidade se (( "Íirmarlà t.t.:t1tl
dc,s motrvos e .omprovantes apresentados;
§5o - ConvocaÍ os demals ôdJudrcâtários paÍã assêgurar igual oportunrdlÕc de nê,r,, r,;aôi

§60 - Não havendo êxito nas negocraçóes, o ór9ão gerenciâdor cleverij i,Íocedcr L voqn(,
dà ata de registro de prcços, adotônc,o ôs medldas cabíveis para obtençao dã conr, , aà.n1r
vàntaloSô;
§7o - É vedado eÍetuar acréscrmos no< valores frxados pela ola de regrsl ', ue l, '

o a.réscimo de quê tíata a alínea "d" do rnciso ll do art. 65 da Ler n0 8.6íi6, de I rlr' .

O5. DA VIGÊNCIA
05.1. A vigênciô clô presente Ata de Registro de Preços é de 72 (doz.) meses. l. tàdot rr

data de sua assrnatura,

06. DA ENTREGA E RECEBI]TIÊNTO OO OB:ETO
06.1. Os itens, objêto desta licitação, serão entregues no setoÍ do almotd,Lr.'do dcst,
Munrcipro, sendo recebidas por íuncionários do local destino, de íoímd parcelén,' ne.l,.rrrl,
sorrcitaçâo e íras quôntadades indicadas pelas mesmas, respectrvêrrLrntc/ o tdrr- (i'

expedrente, contados a partir da solicitação.
§)" Os màteÍrais, quando solcrtados, seÍão Íornecidos durantt , p.à;,-
oslãhelecido, em, no máximo, 02 (dors) diàs úteis conLôdos dô Or-,,:or dc
ôtcstada pelo fornecedoÍ. Fjndo este, as partes nâo poderão exiqir uína il. outll :

exaurimento dos quantitativos previstos no rnstrumento convocatÚno, cor, , ,l( anoo i t

pcrfertamente reôlizado o objeto contíat[ial.
§.'" - O muniaípio não se obrlga a adqui.ir os materiais regtstrados nesta Atô ic ' 'tlstro J.
Preços, nem mesmo dâs quantidêdes indlcadas nas planilhôs, podendo píomovlr, , ,qur:i,ç.,11

em unidades c,e àcordo com suas necessidades, podenclo àinda reali:lr lcitJl.' \ol'í lr

p.rd irltursrção de um ou majs itens, hrpótese em quei em iguôldôdes.l. ,:onairçô' c':
be efrcráno do regrstro terá prefeÍôncia, nos terrnos do Arl. f5, § ao da ] r 8.666;'

O7. DA DOTACAO OTCAíCNTARIA
07.1. Âs despesas oriundas com o pagamento do Íefeído objeto desi.r llclLaç] -(.Í:í.:)
conta dos fecursos orçamentários consignados no orçamento Programêi deste l'1Lr'i,r 2ro, .ol
doiação suíiciente, obedecendo à classrficação orçãmentária pertinent{r. estabel,r:':r parô'
Ícspectivo êxercicro,

OA. DA RESPOÍ{SÂBILIDADÊ DAS PÂRTES
08.1. O Municípao e seus pôrticipes, duíante a vigêncaa destô Ata, compírrnetc-:t
àl Designar servrdor do Município pôra proceder ao recebrmento dos mãi(': rÀts:

b) Rejeitàr os materiais que não ôtendam aos requisitos constantes no rt(r rr 6;
c) EíetuaÍ os pagamentos devidos observôdôs as condiçôes estabelecrdas neslà Âl
d\ Promover ampla pesquisa cle meacado, de forma a comprovôr qu€ .r: preçc'
permanecem compatíveis com os prôticôdos no meÍcado.
08.2. O adludicatário, durante a vigência destâ Ata, compromete se ô:
à) Manter, duíante toda á vigêncrã dà Atà de Regtstro cle Preços, a§ ex,gÉnc,as !l
ou condiçôes determinadàs no pÍocedimento dà lacitação que dârá oÍigerrr à mesl
dc suô rescisão e ôplicaçâo das pênàlidâdes ora previstas;
b) Êornecer os materiais conforme especjÍicação, marca, modelo e 9,cço reqr

il

,grstrêdos

abrlrtaça,l
sob Perr.

t,
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c) Substiturr as suas expensa.j, qLralquer Ínateraal entregue en ces.a,,
oqrí:cificôCôes exrqidas e pôdrôes de qúalidade exrgidos, com dereit' vjc,ô
apre5entâr problema quanto ao seu uso dentío do periodo de gôraatia;
d) Alocar Loóos os recursos necessários para se obtêr um pêrfeito ÍuÍneclrn("1
plerra e satisfatóÍia, sem ônus àdicionais de quàlquer nâtureza ôo Munropro;
e) Rêsponsabllizar-se por todas as despesôs, obrigações e tribulos dê.r
fornêcimênto, lncluslv€ as de nature2a trabalhigta, dêvendo, quando rôli.itàdc.
l"lunicipio comprovante de quitação com os órgãos competentes;
r) Responsabilizar-se por eventuais mLrltàs, municipâis, estaduôi§ e íeoeíals, iJ

faltas por ela cometidàs durante o íornecimento;
9)ResponsabiliTar-sê pelos danos côusados diretamente ão Munrc ir,o e,'Í).
decorrentes de sua cúlpa ou c,olo na execuÉo do fornecimeôto, não cxcluindo
essô responsabilidade a fiscallzaçâo ou o ôcompanhômento pelo I'luôicip,(i;
h) Responsabilizàr-se pela obtenção de AlvaÍás, Licenças ou quaisql,l:. oulr,r
Autorizaio que se façam necessários à execúção do fornecimento;
r) Não translerrr a outrem, no todo oú em pârte, o obieto firmado com O M

prévra e expressa anuência.
l) Nào realizaÍ associação com outrem, cessâo ou tÍansferência Lotal cL parcràl
fusâo, cisâo ou incoÍporàção. sem prêvia â expressa ànuêncià do Munic,l),,1

rO. OO CA'{CEL }IETTO OA ATA OE REGISTRO DE PRÉCOS
10.1. O registro do âdjudicatário sê.á cancelôdo quândoi
I O ôdjudicatário descumprir as coôdições da Atà de Registro de Preçoe,
Il O adjudicôtáno não retlraÍ a notô de empenho oL, rnstrumento i:qurvala
estôbelecido pela administração, 5em )ustificativa acertável;
iil O âdjudicôtário não àceitar reduzir o seu preço, na hlpótese dt'1!e 5e r(

àqLreles pratrcados no meícado;
lV o adjudrcatário sofreÍ quai§quer da§ sançôes prevlstas na cláusula 1rter,or.

Paráqraío único' O cancelâmento de registíos nas hipóteses previslà! 'ro§ rírrl
destô cláusula seíá Foímalizado por despacho do órgão gerenclador, asserlurado .
e à ampla deresa.

,.r. oo acor.rPAr{xÂirtE To E DA Flscal.rzÂcÃo
1 ] 1 Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, íica desrq:,ado o :
dos Santos Filho, para acompanhar e fiscalizar execução da presenii' Atà .

1i',

têícorrc
!eduzind

0 pra.''l

:, 11 ci
traditoí

JrStro

09. DAS PEXALIDADÉS E MULTAS
09 1. Pelo atraso injustlllcado nos fornecimentos, pela inexecução tot.r! ou pa. io !rc),.-rl.

pactuàdo, conforme o côso, o Municipio poderá aplicar ao Adiudicatárjo às segL]inl, ' -ançàc:
prcvistas no aít. 87 dô Lei no 8.666/93, garantida ô pÍévia dcfesa, senr oreluii. j' tcrdir lr'
garantra píestôda:
I adveítência;
Il multà de O,5olo (zero virgula crnco por cento) poÍ diâ, ale o má\i,no .,. rlr'.' r.

cento) sobre o valor do(s) maferral(r5), em decorrênciô de atraso;Ô1ustrl,.ado nii " ,.:. '

for,recrmentos;
lli multô de 100,6 (dez por cerLto) sobre o valor totêl do(s) rniii rrràlir"
rncxecução toral ou parciêl dos mesmos;
lV suspensão temporária de pârtlcipar em licitôção e impediment(, de .o,r : i !1,::i
A{.1Íninistraqão do Município, pelo prâzo de êté 02 (dois) anos;
V declaração de inadôneidôde parê licitar ou contratar com a AdministÍação PLlblii

Esta ediçáo encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca
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13. pO FORO
13.1. As paÍtes contíatantes eleqêm o Foro dô Cidade de Areia 8rôrríê. E§têd,: I

co.no único competente para dirimir as quest&s que poÍventura surgiÍcm aceí(ll r

rn\rrumento, com renúncia expressa poí quâlquer outro.

C
- L, por eslaÍenr assrm, Justas e àcordadas, as paÍtes ôssinam este insl'rrment.,

pÍoduza seus efeitos lêgais.

Areia Erancâ/SE, 26 de março de 2020.

dun ,t,drdr* l'ú,r,i,t,ürmi

ESÍADO DE SERGIPE
MUNrcÍPro DE aREra aRANCA

GABINETE OO 6ESÍOR

§lo - À Íiscalrzação compete, entrc outrâs atrlbulções, veriflcâÍ a conf.r ','r:.rdc d

Íorôccimênto dos materiais com as normas especlíicadas, se os procedrífentos s:i3 ilxlli,l(l!.
pJrd 9àrantir a quôlidade dese.jêda.
§2ô - A açáo da llscâlização não exonera o AdJudicatárao de (r.r!j rear,' r)rl .l.dt'
cortratuàis.

t2. OO RÉCEBI].iENTO DO OBIÉTO
l2 I O obieto da futura.ontrôtaçâo será recebido de ôcordo com o drsDListo a':
0d Lei n" 8.666/93

Sergrp:

uunrcipro DE aRErA aRANcA
Órgão gerenciador da 

^RPÂLAN ANDRÊIINO NUNES SANT06
' PrcÍelto mqnLc p.rl

tt,.,. ,

' 
1..1. SOBRAL & CIA LÍDA

For ccedor registrado
MICHEL A}{ORÂDE SOERAI.

Representante le9âl

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/preleitura/areiâbranca

Praça Juvinaano FÍeiÍe de Oliveira CEP:49.580-000
IELEFoNE: (79)3288-1 502
i:MAIL: ivoneÍh@gamil.com

DtÁRto oFtctAl- Do MUNrciPto

ti, .')

I



016.
DrÁRro o MUNICiPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

quinta.Íeira, 26 de maÍço de 2020

í2-Anol.N'696

ATA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Lsr(: documenro é parte rntegrante da Atô de Registro cle Preços no 03/2.r20, cel.rll
I\4unrcipro de Arera Brônca. e a empresa cujos preços eslào. scguir rc(l:\tradol;.
firca da realr odoP âo Presen cral ôo 04/2 020 sRP

DO M- SOBRAL & CIA ITOA
3.171,616 ooor-77

RUA CAPIÍ MENOES, N

2, CEI{TRO, ITABA

E/F^xt (79) 3431-3086

-r'lalL: !!ILI9N@]{5q93]\ r ,i.iúaP

TC t^l
RS

000,0(

900,0,

700,o{

r 600,0

2.900,0

1.900,0

r) 000,0
:i.2 50,0

i 5.600,0

2l.00r1 O

r 1.a00,o

R EGISTRA
CNP]:

39
SE

RÉPRESENTANTE
LEGAL: MICHEL ANDRAOE SOBRÂL
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Carxa d'água de Pôlietileno,l
. L0po.oLJqO.t3I!Pn
Calxà d'água de potetileno, 5.0001,

r cgrlla.!Ílpq .

iCap soldável para rírigàção, LF, 35

*, 
caii soraã"er 6àia i.iàaçaó, ir, Sõ

MULÍCAIXA Unid

I ;o;. un .!

ÍlGRÊ lJnid. 50

Cap so ldável pôrà iírigação, lF,75 TIGRI

Chavo t,5cv,
2zov

2-3c,r,

pôrtida automáticâ,

pur,túí aüà-ãIl.a,

unicl.
i

Unid-

lu"*-

Chave
220v

I cnãve
220v

WEG

partida automática, 3,ocv,
WEG

Chave partrda automática, 5,ocv,
WEC

paítida automátrca, 7,5cv,
WEG

220v

5

5

i?19u
I chave

Unrd.

Unrd.

,Curva 90o soldável para irrigaqão,

' 35mm

rUnrd. | 5
1- r
unid. 100T'lGRE

CLrrvô 9Oo soldável pàra iíngaçào, TIGRF Unrd. 10C
I somm:i'irà ó0" sotoivet para ir"ôá

il5-rn
Fita isolaote 18mmx20m

çi,r.

IIqRE.
TIGRÉ

r00

5o

TIGRE Unrd

14
3_1

3É
37
38_

39.
40

2
esÍera

êsferâ

50m 50
I zoo* ,ooRE14ADt

Unrd 200
Unid

Regist.o

ilqm
Regrstro

:!?rnrniRegistro

!3lEn1
Re9rstÍo

l!0rnl-rl
rRegistro
i7smm

l
esfera para irriqàÇào, 2 VIQI.]A

para rrígaçao, VIQUA

..LEllql
REMADI

?00
200

para irngação,

lJnrd.:
i' "
iunic.i -+

unrd. ll3

45

VIQUA

.1
esfera para ,.r'quçao, 

I

Registro

esfera para

es;era soldável

V1QUA UNId
i.

VIQUA UN.d

rínqaçao

prec,ral I

VIQUÂ Unid. 100

50

L o(,
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Luva_9ôlvônizada,'â" RET4ADI

Luva galvônizada, 7{'
Luva qalvê'12!Oq, 1.1/?" REMADI
Lqyag4v_âjt i-zid,i, 1. 114 "
LLrva 9àlvanL/ada, 1"

]-

t-



quinta-teira, 26 de md.ço de 2O2O

14-Anol.No696
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PREFEITU'tA MUNICIPAL DE AREIA BRÂNCA

ATA

lffir
{flm

ESTADO DE SERGIPE
multcipro DE aREra BRANca

GAAINETE DO GESTOR

.13

ó0

: Registro esfêrà soldável Prêdial,
60mín' 
llegrstro I aveta bronze DN 80

gaveta !1-tôl 2'

50

oocoL
DOCOL
DOCOL Unid 50
DOCOL Unid

VIQUA

DOCOL 50
s,q

50

370

80, i)

l

000

.19

50I sr
.52
' sg

t54
55

. Rqgislro.gqlel? Ietalr 1. L2l
l&glqtro gqvetô-oela l, 1. 1/4 "

iTe galvanizado Yr"
Tej-ôlvànrzado r!"

lTe çoldavel gara rraqaçàc, l5
ilã soldavet palra irrigaçãor 50

Reqistro

1)'
19.:l
t7i

geveta Eetql DN1
s?yg9Eelal Dry 20,

0
9
9
9
9

2

6
5

7
6t

DOCO nid 50
50RFM4q!

REI4AOI
nid
nid- , 50

56

59

ÍIGRE
TIGRÊ

Te soldável p-ara irftgaçào, 7 5mm TIGRE

Tubo irriqação LF PN40, 3smm, 6 TIGRE

Tubo rr(gaçâo LF PN80, 50mm, 6 TIGRE

Tubo irígação LF PN80, 75mm, 6

i.[netros
lTubo môngueira PN20, 16mm, rolo
com 500 metros
Íubo ro1ça, 1.1/?"Í 6 m9-L!9s

. Tubo íosca, 1.1/1'',6 metros
oldável 60mm

ÍIGRE

IRRIÍEC

r-úieabaes

Unid. 1.OOo

I Unrd. ! 500

Unid. 200

13,;, . i.50rr t)

25,i 000.o,-

,O,t il,. rr

Unrd. . 200
62

b3
64
65

66

!u!g!qRÂs
TIG RETubo s

TLrbo
ro5aa,

subida Pôía aspersor com
l' LUPERBRAS U nrd

Un rd 200

)oa

,CI
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