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r:STA[)() DE SERGIPE

PIZEI,'EIT, 'ii,\. :,lt'NICIl'AL DE Sl\lAO DIAS

[SIS�f)1

o
ATA DE REGISTP.O DE PREÇO n° 015/2016 -PMSD

05JETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VÉICUlOS AUTOMOTOR (CARROS

;'''0 �"S:,EIO E MOfOCIClETAS) ZERO QUllÓMEíRO, PARA COMPOR A FROTA DE VEícul.OS DA
CiDADE DE SIMÃO DIAS, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E

", Dll: NISTRAÇ Ao.

'os J8 (l'OS do :rei, :X' .:CJnhO do ano de 28: 6, O MUNicíPIO DE SIMÃO DIAS, com sede na Praça

3rYCé de Son!,] "aso, nO 275 - Centlo de Simão Dias - Sergipe, inscrita no CNPJ/lv\F sob o ,,"

,_., . :�G'- ,imo'esIY"'" :r" ORGAO GERENClt,DOR. o FUI�D() MUNICIPAL DE SAÚDE:.

:<)1',", ':ONCtIÇAO (; c fUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOClp.L, C':,:�l ,coe r',')

".�>,- b�; .,-:',-� 39, Centro de Sir-não Dies � Serç;ipé i�'lSCiiro no CNPJ r( 14.T�SA.lS/DCC1-.7;�<

. >�j:.; p:;.r 500 Sec�etór;o O Srü f'v\Ô!'llCA f)A S!LVA :"./;,-::.)(',.') c;.-;iC\'dntt-:

. ",-""". ORGÃO PARTICIPANTES e o empresa CONCORDE VEíCULOS

,li)A _ CNPJ 13 144 308'0001-52 r,yr' spde ilR 2,'35. (fV\ 04, NOSS,A, SENHC"'A DU

,., 'cc:'" - _ .. ',d'" ",lU 'c:r/ót"nL;.Xl pele, Sr ALBERTO DE CARVALHO FILHO - CPF;

002,165.075.6 i. e, dCy�i pcr oic,,'e, denonl,ncdo simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO,

:'e)(':\/,:;'-'r nc fO:'ino do pela Lei Federal r'lO 10.520. de 17 de julho de 2002, U"2':cretc �GC�;�iGj :;�'

ç,<; '.-, ", " 1r"nrr';�r,1P Delel !PI ;':pderol n° 8.61,6, de 21 de junho dS lQq'� E:.:l ("::�'=I-'�':::ê(:.:�'

., AIA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo mH1CJto fo ev;r::: 'i'JC', r),,::

•
1. DO OBJETO

,'c's':�'e "'él 'er, por ol)jeto C REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISiÇÃO OE

VeiCULO, AUTOMOlOR (CARROS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS) ZERO QUILÓMETRO, PARA

::::::.'.',�:::� t, fRC,\ DE VEÍCULOS DA CIDADE DE SIMÃO DIAS, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS
!i'.T�iIC,",:'IS Df ::.AiJLJE, ASSISTÊNCiA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, coniolme ,;speciíiCOçÕe\ t:

t."ue; .1__ ;8;; ''::51C:;.. '":_','�"_�Iij,,;; r.c Gnexo : :.12 �:.lItOi do �'re8:jo Preser,ciol SRP r,0 0151'20 i 6 e p.,ne);o !

? DA V!NCUIACÃO AO FDITAl

i,_ ':.�;,\;�C::J T,ie.�o ,-:O(;�Oinlidode corn OS tern-,os do Pregoe; r-'resen''::Cli p...:)rc

'-�.1'�" ._-._. _��-;/':":::;�{� '"- �_,-,' \;-:;..:/,;::,::; .. ::; q ....:(:.:� c �ar�(: :,\L3gr8(';�':_: (: .. �:'�:'";;:>:';-:""�C' : \:', ,

vlll'�_U" ,i "j;,.j-Je. '.�. ,\j,l. U ;")lvi..J'J:;lu du f-ull il-':L.eJui Reúis1locio.
� .

3. DA VIGÊNCIA DA ATA l

,) ,-, V,,,s,=,,te .A TC) de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar do datc

'c ' -"k-

4. DO PREÇO
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ESTADO DE SERGIPE

l'REFEITlmA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

CONCORDE VEíCULOS LTDA - CNPJ: 13.144.308/0001-52

3;'� :::" Ktv. O":. ',OSSA SENHORA DO SOCORRO - SE, TEL: (79) 3226.1600.

i\EpALBERTO DE CARVALHO FILHO - CPF: 002.165.075-61.

PRODUTOS

ITEM í --- - - DESCRiÇÃO --- UNIO ! QUANT. I UNITÁRIO
, ':':-',i�

..' .... ' ',-'

2

fie x l.C 0:i:-:./n-,odeio 2016 potencio I

'mlnin'''.J oe 73 CV, 05 (cinco)

mO'Cr,l' C) f'ente e (O I) o ré, 04

,::"'c", ' "ortm, injeçõo eletronica,

:TI'cC): h:draulica. ar

C,c,e;, -" ,( Ido CJiroeg duplc, vidros'

co:"" ':. ,;� clc<rkü�, :>::;10:-;-";(J

baslcc ce som I RádiO FMIAM), I UND
I capaCloooe paro 05 (cinco)

pessoas com o motorista, cor

cc,eto' 00 Tonqc;e de combustivel

cc.-¥', ;: ':L:;d.�-Jde mlnirro de 48:

6
I
,

i 35700,00 214,200,00

•

,C;',_:;:C"�' �'�;=)en� fr'2tei::.=!uso c i

'��;��- r ;:�n�:)N�:AN segurança I i I J'

_____ ��r_---L�_=-]:=====--+--1-21-4,-2-0-0-,00 I
4.":' A quolque: rempc, o preço reglslraao poderá ser revisto em decorréncia de eventual

'P()\!('!,1('( ()OOIP''-,>c pxil'entes no mercodo. cabendo ao Órgõo Gerenciador convocar os

'0:r,t:�t:oor8S it:y,s:rodos poro negociar o novo valor .

TOTA�

• C? �. Coso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador

.' ',:CC',) "bera r o fc',ecedor do compromisso assumido. sefT' aplicação de penalidade, uma vez

"': : 1 '] ,:,-" : . ']C f' ( ';'''-Jocor 0, oe mais fornecedores visando a igual oportunidade de

::eg�'_;c:cç60.

,1.3. ':'uêmdc c cce.;:c de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não

puder cumprir o compromisso. o órgão gerenciador poderá:

t)(,r',]i () 1(,' r ,t;(_eOOI 00 compromisso assumiao, caso a comunicação ocorra antes do

C"� i" 10 r l' "'"r"pc"nrento F sem oolicação da penalidade se confirmada à veracidade

'--lO') n-10!;. "; '-.:; ':::::Cf-'-i:")r:.:-::'/o"'_�es ()oresentados; e

,_ "C;""OC:�' 10) oel' J'S -or',eceaores para assegurar Igual oportunidade de negociação. �_

4,3.1. Não havendo êXito nos negoCiações, o órgão gerenciador deverá proce��rk�
�ev,o,�a.ç:�� _��, :t� 0dl�c����tro de preços, adotando as medidas cabíveis paro obtençãjJ

.;.J ..� u,ic:rdt'-',J, ,e 'J''''"O en;re O (Ir ',posta ,n'c:al 00�or detentor da Ata e a pesquIso

J 2



ESTADO DE SERGIPE

PRE�'EITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

'1'" ,",,", "(ln ,,',c' .:)(Jo pelo Órgão Gerenciodor O época do abertura do proposto, bem como

c', ,�: '0�:S eesc:c:' :;: por eio cO:lcedidos serôo sernpre mantidos, inclusive se houver

o'orcogoção do validade do Ato de Registro de Preços,

5 élO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

" n n'9ào Ge'enciodor adotaro o pratico de todos os atos necessários ao controle e

oomlrlJslroçãe do p,esenle Ato,

6, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6, I, O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

cO, et:scu ',;"', os u:J"Q,ções do Ata de Registro de Preços;

: ..:' ''c'.: ;:,'r,c':C: 'egistrodos '"'0 h'pótese"de se tornarem superiores aos

::;r:1.:�,:;:'ins .....'0 0�0�,�.:)do'

• ci noo r",",:;:, a noto de empenno ou ins1rurnento equivalente no prazo estabelecido
t..JC-;v ;'uí-I L;'-,;.-)il;.jIy�V, Jcír, ju�tificotivo aceitável;

:�: ncuve: : :;:lOes de interesse publico,

yc',I(]'Y é,' j," rlp 'eqi5'ro, nos hipóteses previstas, assegurados o contraditório e o amplo

"'._'_' ;e�e::':_'; ,'.' �:t=<'J' de Simõo DiQS - Sergipe.

C3, C forneceoor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço no ocorrência de

'e:o S0perveroiu ,te que venho comprometer o perfeito execução contratual. decorrentes de

caso fortuito ou de torca maior devidamente comprovados e justificados,

7, DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7' L �,ut"=Oç�') jc extra.o da Ata de Registro de Preços deverá de realizada no Imprenso

, , ',:: ,'" ,�� 2' do Lei ," :� 666/93, até o quinto dia útil do mês

•

<L UA� UbRIGAÇÔtS 00 ÓRGÃO GERENCIADOR

o. JCG (jbrigoçu�.::s .do c�gõo gerenClccJor:

1- gerencior a Ata de Registro de Preços:

. prestar Dor meio de seu re;:xesentante, as informações necessárias, bem como atestar

,.>, ,�. ,,_J---":J ,JOj vlJr,go�08j contraídos:

,,',", ",',".",,'. ,�mSl (JS ,,,,'olivos o élecução da ata, em especial, quanto 00

',' """"�U) (; 'CiO de condições estabelecidos no

""'� 'c' e c p:opcJ',,:c ue oDllCOção de sanções;

IV . oSS'2guror-se do fiel cumprimento das condições estabelecidos na ato. no

Instrumento convocatório e seus anexos;

v - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos poro o

"'rlmini,troção nor meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

'ii - cor,jewr os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

regisTradOS e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ato de

�eqs!ro oe f:Jreç.;)s;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

'i::: -' o fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzir

9, DAS OBRIGAÇOES DO ORGAO PARTICIPANTE

q . O ÓRGÃO PARTICIPANTE obrigo-se o:

""''' '.' .. "' """,, '0 do P'e,e ,,'e ARP.�,o;o"e'o� fim de

3



ESTADO DE SERGIPE

I'I{EFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

'J'i!izoçôo de formo correto do mesmo:

i: - Consl,ltor previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações

"e::ecco,ios Ó oCl\�;ão pretendida:

ier,f,co' o contormidode das condições registradas na presente ARP junto ao

�,.,r""rY) InCClr"'mmondo ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens

ver;;"cad:-1s:

; - cncor-"r',nar 00 órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento

eq...-w;:.=;,sn;E:,

V - Enviar. no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação

.,:..,.. ::y,ç;'i:e ,t", ];i,'(lC10:

Vi - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da

. 'r:ce:n e "O or,.,sprte ARP. informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou

.,�-:-:-:::�-n� :::-ierr'7r�:L..:- -.v) particular.

10 DAS OBRIGAÇÕES 00 fORNECEDOR REGISTRADO

•. =: �ôc cbrigoç�es do fornecedor registrado:

, monte' o'rante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação

exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços:

ii - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da

A ta de registro de preços;

III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais

""'OS cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços:

i \j - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços

sem o expresso concoraóncla do Órgão Gerenciador.
V - observar e cumprir as obrigações expostas no Termo de Referência da Pregão

�rese! ,:iol C 15/2D1 b - PMSD.

1'. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
'. ( prazo de forneCimento será de ate 20 (vinte) dias, a contar da data da solicitação feita

•

12 DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatário, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de

Fornecimento, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa

exigioo paro o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a

pro posta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar

e contratar com a Administração, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstos neste Instrumento e demais cominaçôes legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na

'?xer:l!çõo do fornecimento e instalação, a CONTRATADA. as seguintes sanções:

i) odverrénoa por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis:

:i Multa de O 5% (zero virgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no

iorneomento/ins'alação, sobre o valor da contratação em atraso;

.� ,,' "'-"1'iJ8r,sotória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não

'crr,,,e-rnenlo/initaioçac do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do

con��oto;

,) r>"u'to cie 0.5% (zero virgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento

'1,,'-"Gvd C:OUSu:O ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteri
"lhep n vaior do c:ontrotação em descumprimento, contada da comunicação da contrat

[\lia Internet. fax, correio ou outro), ate cessar a inadimplência:

Vj suspensão temporária de participarde licitação e imR dimento de contratar

4
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L\<:STADO DE SERGiPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

r'Aunicípio de Simão Dias, pelo prazo de ate 02 (dois) anos:

vq declaração de inidoneidade para licitar e contratar com, a Administração Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a

'<cotJ" '�]ÇOC, no ""'''0 ao Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

'li"� ceás c 2(T !vigésimo) dio de ir,adimplêncio, o Administração terá direito de recusar a

execuçoo da contratação, de acordo com sua conveniência e opartunidade, comunicando a

udjvuicutólia o [:Jorda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do

abjelo deste Editai, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento,

VII!I o inadimplência da Contratada, Independentemente do transcurso do prazo

estipulado na alínea anterior, em quaísquer dos casos, observado o interesse da Contratante e

c cC0c<;sãc aos o'ccedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão

(;>J'U: dt;ste CcnTroto, com a aplicação das penalidades cabíveis:

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regtJlar processo administrativo,

• poco:õo elas selem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião

do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts, 368 a 380 da lei no 10,406, de 10 de

janeirO de 2002 (Código Civil);

,\, i 'u "i 'ou,s,uiilljade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo

;:; :;;;::;'1' C i',' ;:, ,i' "J' j::J o S8r realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para

ocssb:l:tor o co'C',censação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do

Erário a importãncia remanescente das multas aplicadas, no prazo Maximo de 10 (dez) dias,

conTado da dota do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão

definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis,

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de

acordo com a gravidade da infração:

Xli) O va,or Maxlmo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por

cenio) do valor da contratação:

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por

'0 eJe fcrco mOior ou caso fortuito,

XiV A multo, aplicada apos regular processo administrativo, devera ser recolhida no

:,;: ',' :;"r,'ç:: ':: 'de:) dim, ou oinda, quando for o caso, será cobrada judicialmente,

• <V) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não

exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na lei Federal no

8666. de 2! de junho de 1993, com suas alterações,

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercicio do direito de defesa,

após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para

manlfestaçõo e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

! 3,:. A publlcaçõo do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa

Cf'ua" na forrr;a previsto no ArL i5 9 2° da lei n° 8,666/93, até o quinto dia útil do mês

subseqüente ao de sua assinatura,

14, DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

"1 rc1eoP"dente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposl

l/�c;C e 0\ documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Forne

,;.jo:o [:";';;50 fOrO parte desta Ata de Registro de Preços,



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

seró competente o foro da Comarca do Município de Simão Dias, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si. ajustado, foi lavrada a presente ata

oe reo,slro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste

"'\" f"ento e pe'ol lestemunhas abaixo nomeadas.

Simão Dias - SE, 08 de Junho de 2016.

rJ!;>
PREFEITURA MÜ í�SIMÃO DIAS

MARIVAL SILVA SANTANA

Órgão Gerenciador

•

•

�M
CONCORDE VEICULOS LTDA

ALBERTO DE CARVALHO FILHO

FORNECEDOR REGISTRADO
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