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PREGÃO ELETRONICO Ne oo4l2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - O04/2021

CoNTRATAÇÂ0 l)1, l1\ll'Rl ! \ I ';l'l r l/\l.lz'\l)'\ PARA PRESTAÇÂo

Dos st':RVlÇos l)l:l.lN(.IN( \ il l]\o I)E so|l wARE lN'IEGRADo

DE GES'[^O P[lULl{ 1\ sl(;1',llN ll{l. r) ]utlNl(,ll'jl0 DE sAo LUts Do

QUITtINDE E 
^ 

IiMPRl.S,\ 3l'li( Nos l F.CNOLOGIA LTDA'

Aos 23 dias do mês de MARÇo do ano de 2021, o MUNICIPIO DE SÀO l,lll§ I)o (ltl|TUNDIi, llstado de Alagoas,

pessoa iurÍdica de direito público interno, devidamente inscrito no (.NPl \ol,rr tr I lLl rrr()()l ll), com sede na Prâça

Êrnesto Gomes Maranhão, n'55, Centro, cidade de Sào Luis clo Quitunclr' l'st r,lrr ,l .\ ,,, sl' 'rti' rcproselltado pelo

Cheíe do Executivo Municipal, Senhora FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANI l t)1, Ol.lVl:lR,\ bt,tstl,'tra' c.rsatla, Cédula

de Identidade ne 202001097835 - SSP/AL, inscrita lto CPF'sob o n!. 053..1'rÍr.lj I I ' r: r' .r 1' rrri , ddrttierli;rdo llcstâ cidadc,

em seqüênciâ denominada simplesmente Órgão Gerenciador c a pesso'r lrtr icltc't

3TECr\iOS TECNOLOGIA LTDA. pessoa jurídicâ dc dircito privado inscntr rrL r\l' i,,rr n lt').568 6-12/0001-20,

estabelecida na Trâv. Generâl Chaves, 35, São Iosó, CtiP: 49.015-370, Ara(.rirr,.\l , pL ., rrl rrl.t IrL \tl lto pclo Sr. FABI0

MEN EZES DE ALMEIDA, portador da Cédula de Identidade n" I150025 insr |irr rr',i )l 'l'r'rrHl rrl0Íri5-49,residentee

'.)miciliado na cidade de Aracaju/SE;
\í.le apresentou, os documentos exigidos por )ei, daqui llor diantc dr'rtorl)rrr!t1,,\ r'1rr!Pleslnt'ntc "F0RNECEDOR

igCISiRaOO", têm entre si, iusto e avençâdo, e celebram, por_lorçâ do prcsonlc rll\lIrrrr1'rrlr, lr:ra Pteslacào de SERVIÇOS

DE LTCENçA DE USO DE SOFTWARE TNTEGRADO DE GESTÂO PÚBLICA - SIGP ,1,., rr' 't)rl.r\ tlisposiçries das l,eis

nos 10.520/02 e A.666/93, Decreto 9.488/18 e suas alterações postcrr)r(\ r'(li I !' '.rr.ro lrrrlrrrente, rnediante ãs

seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
A presente Ata constitui docume nto vinculativo, ob rigacional cconl ca ra ( l I T l \ l l , , r ,l , rr ;l : ,rlll,\o lr,r1.1 tutulacontrâtação,

e tem por objeto o Registro de Preços para a eventual-aqursição dc EMPRESA PARÀ I'ltli\TAÇÀo DE SERVIÇOS DE

LICENcADEUSO DE SPFTWARE INTEGRADO DEGESTÂO pÚgLlCe-Str;P' "itr 'Lr 'rrl rr' rrl r'si',r r'rirrrasNl!rnicipaisde

São Luis do Quitunde, conforme as disposições contidâs no Ternlo de ReÍet errc i'r

DESCRTÇ.iO DOS PRODLTTOS t \ll).\DE Qt \\ I ll) \l)l \ \loR
\ I\( X)

solrwARE co\lo sERYl('os - sA,\s -

Planc.jamcnto OrçamcntQ - PPr\. LDO. ,-'

LOA; Contabilidade c Financciro: Recttrsos

Humanos: Porlal drr Scrr idon\cht.
Patrrmónio: Protocolo: (urnprai. Licilaçil) (
Pregào Gerencial: Contratos e ConYenlo§:

GEb(Estâo Eletrônica de Dttcumentos):
Porlal Inst ituciernrlt Wcb:ite t: Portal ,.lrr

Transparênciat u ebsile ): Tr ibu tos{rrrectdiç à, 
'

municipal); Porlal do contribuinte; (\,!eb) (lSS

tsanco) rDtSll- t: Portal clo corttlibrrintcnt.'h)
(Nl-ASE Nota fiscal atttlsa dc scn tç,'s

elctrónica), Portal do contribuintc: (NFSI
Nora Fiscal dc Sen'iços Elctrônica/R-AN l- S )

Rcquisitos Exigido do N{ócluto - 
^ssinalur!collt ccíific ào di ita I

2. DA VALIDADE
2.l. A validade desta Ata de Registro de Preços será de l2 nteses, a partit (lc su.r.tr:rt.rT
2.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de PreÇos nâo scrá supcrior .t do.'.' Ii, 'r '

conforme oârt. 12,caput,do Decreto n.e 7.982/L3,e o inciso IIldo § l3'rl0.r't. li rl., t',
2.3. A contrâtãção com os prestadores/fornecedores registrados scr.i tollr.rli, ,i.

intermédio de instrumento contratual, em conformidade à nliruta consi.rnt( df \l
2.4. Os contratos decorrentes da utilização da ata dc rcgistro cic prcços rlelt,r',ro ,r'
da ata, conforme disposto no art. 12, §4q, do Decreto n'r 7.892 / I -t a ltrr .rtl', 1,, l',rl-rr,

€

L nr.Lrtl.'
-1T[_( NOS

I [_C \Ol.OGt
1.1 l).\

t{\
ll0il-{lo

lrr( lI ti Lr\ tvel]luais proIrogaçoes,
I 1r r'rrí1, d(' l()cl'1.
r I r, ,.nft(l.r(ics Contratantes por

,.r,lrlr rlrntrrr rlo prazo clc validade
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2.5.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaaAdn]inistraçãoacontrat.rr, l.rrLrlL.,rri .' rr'.rlr/.rçaoclclrcitaçãoparaa
prestação de serviço pretendida, assegurada a preferência do prcstador r-egistr-il(lo r rr rlrrr.rlclaili dr cordiçõts.
3. DA ÜTILIZAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
3.1. Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Prcços os (irgàos Participanl('s i'()s ()rrl r,. \if l'iulr.iPantcs,csses(lltimos
por meio de âdesão, conforme definiçóes constantes do Termo de ReÍ'er'ênci.r, ,\rrt'rr, I r], l ,lil.rl ,r tlo I)ecreto n.a 7.982/1,3,
alterado pelo Decreto 9.488/ 18.

3.2. As quantidâdes fixâdâs no item 1.1, representam, por item, o lirlritc de (,)rlr.lta, r1 , r l) r'1 (lo\ Orgàos Participantes,
uma vez que é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados ncsta r\l.r (l(, Rr!lrir ,, rle [' , !o:, crrnlotrne preceitua o

§1q do art. 12 do Decreto no 7 .892/2013. Alterudo pelo decreto g.4tltl/ 18.

3.2.1.4 quantidade inicialmente contratada poderá ser acrcscida c/ou suprrrrrtl,r li, l.r , (l\ ll{ \ li\N-l'I derrtro dos ]irnites
previstos no § 1e do artigo 65 da Lei n.e 8.666/93, poderrdo a supressào e\( c(lr r t.iiir: rrr' tcror(,r do§ 2'',incisolldo
mesmo artigo.
3.2.2.0s órgãos e entidades que não participaram do Rcgistro dc I'rcços (oru.ios I'.r, l'.r trLr|.rrlrs), quirndo desejarem

fazerusodestaAtadeRegistrodePreços,pormeiodeadesâo,dcvcrâonlanitc\t,ll sr'r' rrr r'r j\(' urtt() a Irrcícittlra Municipal
de São Luis do Quitunde, desde que devidâmente cornprovada a vantalosrdir(1, 'i r riils.ro, obscrvattdo as regras
estâbelecidas no Decreto n.q 7.982/13 e alterâções do Decreto n'9.488/2018, llr l.( r li.r'()(-),/'r.1, rro qrre coultet, e ainda o
,leguinte:

\-J.2.3. As aquisições ou contratações adicionâis por parte de 0rgãos Não Partrt ipart,,. r:.r l.r nr.r rlrr a|t. 22 do Decreto n.e

7.982/1,3 alterações do Decreto n' 9.488/2018, não poderão exceder, por oTgr,, r,rr (rti(i.r(ic. .r s(líy! por- cento dos

quantitativos totais fixados no item 1.1, por item, assim como a totalidade tlas .rtlf'o, . n,r,, lirrrle|ri e\ceder ao duplo do
quantitativo decada item registrado, lndependente do ntimet o de (ltgios \'r,r l'.rt'lrrr1r, ',' l'r' .lrl, r'rlerl).

3.2.4. CabeÍâ aos CONTRATAD0S, observadas as condiç(-)es estabelecidas nc\ta .rlir (l( r.grsl|,) (l(] preÇos, optarem pelâ

aceitação ou não da prestação do serviço/fornecimento decorrente de solicttrrç.to rlr .r,tL ..rrr ti, sdl tlue niio prejudique as

obrigaçõespresentesefuturasdecorrentesdestaata,àssrrnridascortrll(l|Sr,rL,, r'' ],.r'',r' ' r'r,,. (trA.lrt\ P.llticipantes.
3.3. Os atos de controle, administração e gerenciamento da utilizaçio destir Al.r rir lt, Lr '1r , cl, l)r|crrs ile corrpetência da

Prefeitura Municipal de São Luis do Quitunde, na condição de Orgào (;erenciad rrr', be nr r o rlro r,\ l,r o( rdr Il)entos operâcionais
prévios à formalizâção da contratação entre o órgão/entidade contratante e os (lON'l l(^ l',\l)os
3.4.A Prefeitura Municipal de São Luis do Quitunde, na condição de Orgào GeIercradi,r Ll,, lir sistro tlI Irreços, poderá decidir
unilateralmente porsuspendera utilização destâ Ata por parte dos írrgâos/e ti(l.r(lr. fl, r,...r(1,,\f,,ri!1Llil,ttegarospedidos
de adesão recebidos, nos casos em que se verificar o descumprimento das legr',rs r , \l), ( lrcil(ír's rlo Telmo de Referência
desta Ata, assim como quando o prestador de serviço/fornecedor não conrlrovar.t rnr1,l{'rtrcn(.tç.io tlr ntedidas corretivas
no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipâl de São Luis do Qr.ritunde, c tilrrllél]r ( r i,ü(r(,\ raros cle interesse público,
devidamente fundamentados, até que seja comprovada a regularizaçâo dos l.tto\ qlr v( | r"f (l,r(i() (.rus,1 ,r \u5pensào.

4. DA EXP§CTATIVA DO FORN§CIMENTO
4.L. A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cunrl)r'ir r!\ i,', r\rt,,:,lc lrtthlicitlade, ficândo os

prestadores de serviço obrigados â atenderen] a todos os pedickrs t,1cttr,rrlr,' pi'i, rrr!..r(, i', r'erLr,rLl,,t' t pelos Órgãos

\-:articipantes, durante sua vigência, de ntro dos quantitativos fixa dos, con fo rrrr c t a l't,- l r { , )\I-]rIL (I()rtenr l.l.
4.1.1. A existência de preços registrados nâo obriga a 

^dnrinistraçào 
a firr1.r ls L , ) | r I , . r I . r L a r '\ rlttC rleles poderão advir,

facultando-se a realização de licitâção específica para a contratação pretendidrr senrl,' r ,., sL,r r!i.r l)rclerêrcia ao prestador
de serviço registrado em igualdade de condições.
4.2. O compromisso de execução estârá câracterizâdo mediante a assinalur'.r tie ( t)N llt.\'lo i'nlre o f-ORNECEDOR e a

CONTRATANTE, observadas as disposições desta Atâ de Regisrr) d e Preço s t, t Ir r E d r I r ílr) I)req.rír l'r'r:sencial ne.020120L9,
em conformidade à minutâ anexada ao Edital.
4.2.1. Os contratos decorrentes da utilizaçào desta Ata de Registlo de Pteerr' (lcvrr.r,) -, r .t.sLrt.rtiirs dentro do prazo de

validade a que se refere o item 2.1 desta Ata, conforme disp osto no art. 12, § 1", do l)('.1 r tr tl.'; ll92/1:1.
4-2.2. A execução dos itens deverá ser efetuada no prazo estabelecido no lr,r.nro ilt llr' ,-r, rrrr.r Ancrt, I do Edital, o qual
serácontadoapartirdaassinaturadoContratoedadisponibilizaçàodosen(lertrostr,,i.r (iVI ll,\1 .\Nl t,Sà (:ONTRATADA,

prevalecendo à data do evento que ocorrer por último.
4.2.3. As condições gerais da prestação do serviço, tais como as exccuçôes (' r'ccchinrrrl,,\ rlrrs (,lricto/sCt'viçr)s, assim como
as especificações técnicas dos itens registrados e as obrigações das pa rtes q Lr( co r1r p, l. n r , .l , iit r stto ele Preços, encontram-
se definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
4.2.4. Demais obrigações do fornecedor, na condiçào de CONTRAT^DOS, c do\ o r.Ei( ).,/r,r trLl.rrlr. !lur sc utilizãrem desta Atâ
deRegistrodePreços,nacondiçãodeCONTRATANTE,constarâo(ioresptrli\o(i)\lll\l',),,rrrrrrnfor-nridadeàminuta
anexa ao Edital.
4.3. O fornecedor fica proibido de firmar contratos decorrentes desta Ata de Regrst r r, ,lt, l'r lr i rs -r'rrr r r con hecimento e prévia
autorizaçâo, quando for o caso, do Órgão Gerencrador. a
s. DAs obRrchÇôEs (.{',

,:
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5.1. Compete ao Órgão Gerenciador:
5.1.1 Praticâr todos os âtos de controle e âd ministraçâo do Sistc ma dc Rcgistr(l dr l'r ,r. \lll'
5.1.2 Efetuar o registro do licitante prestador de serviço/fbrnccedol C firn]ilr .r ro|rt r1)oD(11 r)t. /\La (le ReBistro de Preços;

5.1,3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciand() .r trttiir;,ç.r, , ., nrl), r' qLlc solicitado, dos

prestadores/fornecedores, para atendimento às necessidad es das secre t r l'ia s ( i('st I \tltr rrri'tr rL 'rtr' lrt'ciecendo à ordem de

classificação e aos quantitativos de contratação definidos;
5.1,4 Conduziros procedimentos relâtivos â eventüais renegociaçôes dtrs Pt.r'c'rs Trr'l'.lr ,lo '

5.1.5 Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decor r.eDt( s (lr' (1,'\( r nl lr'r !lr,'nt () do ltar:tuado na Ata de

Registro de Preços, ou das obrigaçóes contratuais, em relaçào às sttas prript i.rs crrtll i rt L. r,,' .

5.1.6 Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para conrprovação (la',,rtttalo rtLi,r,l, Ll,r'. l, 1'ç11q 11'gistrados;

5.1.7 Registrar no Portal de Compras os preços registrados con indicação dos lot tlt'r , tlt't ,''
5.1,8 Respeitâr a ordem de classificação dos licitântes registrâdos na Ata nas (Lrltrat.r!i), . (l( l.r Lleco|r('rtcs;
5.2. Compete à CONTRATADA/ ao Prestador de Serviço/fornecedor:
5.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao ficl e adeqrtaclo (rrrrI)rIrrr, rrtí] iios i'rcargos qtte lhe são

conRados;
5.2.2. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual (l.l.i ri,'{ ,l] ( rlI
".2.3. Tomar todas as providências necessáriâs para o fiel cumllrin'rento das rlisposrr or í,,rlr(l:rs no 'l'crnro de Retêrência,

\-ío edital e na Ata de Registro de Preços, quanto ao compromisso de lorDCCi,ront() rii,: rt i,rrirrirIr\1)s 11'gistrados, atendendo
às solicitações de compras;
5-2,4. Dar inÍcio a prestação dos serviços no prazo máximo e demais con(lições doscr rlrrr rt0 lcrnro tlc ReÍerência - Anexo I,

do Edital;
5.2.5, Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, as paltes do objcto (lr) etlrt.rl (' \,ru\ ,\ncros enr qtle se veriÍicarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregâdos ou cla r:xecttri(, il, r1'1,, r1o'
5.2.6. Responder, integrâlmente, por perdas e danos que vier a causar r (.llN'l li.\'l'1\lli .r tst[itior beneÍlciários dos

prestados,ouâterceiros,emrazãodeaçãoouomissâodolosaouculposa,su:routl,,i.,'it:.iirr|ostos,rndellendentemente
de outras cominâçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive ntl (lu( \L riltr, n\ (lrslosi-(oes do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n.e 8.069/1990), quando for o caso e no que coul'tt't;
5.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, â transferência de respo nsabilidad e I)il1r ()ütr,ri l,'( n LL, rs oLt quaisquer outros;
5.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, onr (ornl).rlrl,rlrl'rrl, , r,tr as 0hrrg.tc-ôes assttmidâs,
todas âs condições de habilitação e qLlalificação exigidas no edital e seus /\nr\r)r.
5.2.9, InformaraoÓrgãoGerenciadorouàCONTRATANTE,conforueoca\(,.ro(or11'r,ri.r (le tirtosqüe possam interferir,
direta ou indiretamente, na regularidâde da prestaçào do serviço.
5.2.10. Executar todo o fornecimento com mão-de-obra qualificadâ, devt,nrlo .rs I t)\ llL.\ l,\ltAS ( urlprir com todas as

normas, relativas ao objeto do presente Termo, no que couber;
5.2.11. Deverá ter capacidade de atendimento diário, inclusive durante r,s llnais lr' ',rr.rn.r ,, i.ti,rdos q(ando houver
solicitação;

\-. .2.12. Manter durante toda a ügência do contrato, pelo menos um preposto conr r nrlrfit,,.tí, r l,, n, ,nre ( orr Pleto, telefone fixo,
móvel e endereço eletrônico, que atenda, com exclusividade, as solicitações cnrartarl;rr p' Ll sr( r'ctaTr.rs,

5.2.13.Responsâbilizar-seporqualquerônusdecorrenteomissôesouelrosn.rel.rlr0r'rLi ,i,)lirlLliüncn[r),queimpliquem
em âumento das despesas ou perdas;
6. DA EXECUçÃo
6.1. Os fornecimentos, descritos neste Termo deverão iniciar no prazo dc att, lÍ) (dt', 1(l . o inr( In rlrr grrazo será contado a

panir da emissão da ordem de serviço.
6.2. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar o fornecimento enl rrguL ,,nr rlts.rLor ilr ronr as especificações e

condições deste Termo de Referência, do edital e do instnrmento contratual, l.rc.rndr, r t ()\'l ll.\'lADr\ ohrigada a substituir
e/ou reparar o item irregular, no prazo de até 24 (vinte e quatlo] horas.
6.3. Caso a substituição/reparação do fornecimento não ocorra no p)'azo deter n'lirr r1r, 'l r! r(lílN'lR.AlADA incorrendo
em atraso na prestação e sujeita à aplicação das sanções prevjstas neste teniro.
6,4. O âceite do fornecimento pela CONTRATANTE não cxc)ui a responsahilirladc crr,rl ,r"rrr .r ('lr( o-prolrssionai do prestador
por vícios de qualidade ou disparidades com as especificações estahelecid.rs no llro rll l(eÍelinci.t e scus Anexos,
verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRÁTANTE as faculdades plc! ist,t' ',rf ri,:tr\l.r( ro Ir,rtlltente.
6.5. 0 fornecimento da contratação deveram âtender as normas brasileitas.
7. DOS VAI.ORES, DÁ DOTAçÃO E DO PACAMENTO
7.1. Valor total dos itens vencidos pela empresa:
VALOR TOTAL VENCIDO PELA EMPRESA: R$ 117.O00,00(cento e dezessete m it rea is l.
7.2. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado enr até 3() (diâsl J l) rrtir rl , r'rrll r,l.r il.r Not.r ftsc.]1, Llevidamente
ateslada por quem de direito. /'
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7.3,0s recursos estão alocados na seguinte Dotação 0rçanrcntáÍiai UO: 00(15 - SccT,'t rt'r , \lrrrtii tpal dc Adnlinistração -

SMA; Funcionâf Programática: 000 5.04.1,22.0002.2005 - Manuterçâo das Ativi(ladÊ! il.r ,L r rr'1 t ra (lI A(lrnirltstraçâo -

SMA; Elemento de despes 3.3.9.0-39.00 - 0utros Serviços de Terceiros - Ilcssor lrtt-itltt l.
uo:0010 - Secretaria Municipâl de saúde - sMS; Furlcional Programática: 001{)'l0 l 'll (l0rl i "l() 12 - íuarrutcrlção dâs

Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS; Elemento de desllcsil 3.1.(l {)..1() lrl) rttttrt'. \L'r\ r(-os de'l'erceiros -

Pessoa Jurídica;
UO: 0011 - Fundo Municipal de Saúde - FMS; Funcional Progranrática:0(l0ll.l().i(ll()l)rrj(rli0 l IUanutenção das

Atividades de Atenção Básica - PABj Elementodedespesa3..3.9.0.3q.00-()utrdsScItr,.LIL ÍL'tLeit,os-Pessoãlurídica;

U0: 0012 - Secretaria Municipal de Educação - SME; Funcional Programátic.r: 0012.1.1.l ll r)r)rl! 20l l - Nlantrterção dâs

Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME; Elcmento de dcspcs.r .].-1.9.0..19.111) l)utros S('1viços (lc'fercciros -

Pessoa Jurídicâ:
U0:0013 - Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB; f'uncional Progt.rtrtític.r r)lrll.l"'lr,l.(1005.1013-
Manutenção das Atividades de Apoio no Ens. Fundantental 40%; Elcmcrrto tlt'.lr'sp, . i I i 'r I . i'r 0{) Orrtros Scrviços de

Terceiros - Pessoa lurídica.
uo: 0014 - secretaria Municipâl de Assistência social - sMAS; F'uncional l'rogr:tttrátr' I rr(l I l'rlll J4 l0(10+2015 '
mânutenção das Atividades da Secretâria Municipal de Assistência Social - SNlr\S; l'll' nr' rrlí' rii'ri.,sI.'s;r 3'3 9 0 39 00 -
-,|utros Serviços de Terceiros - Pessoâ lurídica.

\r.4. 0 pagamento fica condicionado à comprovação de que a prestadora RrgittradJ 
"nL 

,tlrlI l \(' en] regillar situâçào fiscal

para com as fazendas estadual e federal.
7.5, Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora ReElistrada 1s111.1 1sçrrllttrl , r r';rlrtI de nrtrlta eventualmente

âplicada.
7.6. Havendo erro nâ nota fiscâI, ou outra circunstância que desâprove a liqttitlitçau..r ntt'rttt,t ltr-,ttápentlenteer)pagamento

sustado, até que a Fornecedorâ Registrada tome as medidas saneadol as nc'cess;irias

7.7. O pagamento poderá ser efetuado mediânte depósito bancário na conta c,)r-renll' (i,r lronl(" cLlora Registrada, indicada
na proposta de preços, devendo pâra isto ficar explicitad o o no me do Ba nco Âgénite o, r trl,rrl, ,'nittnt'ro dil conta corrente

em que deverá ser efetuado o crédito.
7.8, O atraso no pagamento pelâ âdministração no prazo estipulado no subitem 7.2. pl, r- rr rírl rvr ) (lc f'orca nlaior, não gârantem

a contratada o direito de suspensão imediato dos se rviços, as q ua is, só p( )d e r.i] t t 1a zt'r , \1, rr, (li rrtle(omtlnicâcãoporescrito
e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fâtuIa mais antiga.
7.9. O não cumprimento pela contratadâ dos termos previstos no stthitcnr anter ,)r \utÍ'rt,trit it contratada as sânções

previstas.
8. DO REAIUSTE E DAS ALTERAçÔES
8.1. Os preços ofertados serão fixos e irreaiustáveis. No entanto, os valorcs c(lnst,lnlL \ d., '11.r ,lr' Regl5tro dc Precos poderão

ser repactuados, desde que comprovâdo o desequilíbrio econômico linàncciro, rlevi(i,ru( nr, lurrlanrenlldo pela autoridâde
superior.
8.2. Esta Ata de Registro de Prêços poderá ser alterada, obedecidas às disposrçoes ((inlr(l,r i ni,.rrL. 65 tla Lei nq 8.666/93.

vJ.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de evelrtual re(lucà{, ,lar lLtr Lr'' 1rt .ttic.tdos no ntercado, ou de

fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 0rgão Gerenciadot pr'onlolt'r' rr rr r i ssliti.ts rlegociacôes junto à

Fornecedora Registrada.
S.4, Quando o preço inicialmente registrado, por motivo s r.l perven ien te, t o l.l]J r" s i' \ u 

1 
,1 r, r,l)r ,lic,r(jo llo n1clcad0,o0rgão

Gerenciâdor deverá:
a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para re(lu(-ilr) ,ic pr, rr,' '1r;r rott\eqtiente adequação ao

praticado no mercado;
bJ frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do e0ntyrr()rrsso 1\\ I ,r]ríJ(|

c) convocâr as demais fornecedoras visando igual oportunidade de neSociaçàt'.
8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços regislra(lo-s t, r loIrrrr.ciio|a Registrada, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumpril o compromisso, o t)rÍl.ir, { ir't trr L i.rtlot pcrdetá:

aJ liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sern apliril çrio cle pe tr r lLr l.t,lr', r o n lit nra nrlo a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antcs do pctlidrr rlc I i|rr', rrrrcnto; c
b] convocar as demais fornecedoras visândo igual oportunidade de negociac-i(,.
8.6. Não havendo êxito nas negociaÇões, o Órgão Gerenciador deverá P|ocr.,der' .r r 1 ,',r1 rr ro rl,r At.r, irlotando as medidâs
cabíveis parâ a obtenção da contratação mais vanta,osa.
9. DÁS PENALIDADES
9.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, nào rlilntiver.l Ir ()|lo..l.r l.rlhar'ou ÍraLrdalna execução
da Ata de Registro de Preços/contrato e deixar de assiná-los após convocrçào, forrl)(,r'l,r'.s(.dc modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de crtxç.io o rle ,rrnpl,r rlr'li,s.r, lic.rr'.i inrpedida de licitar

E-



@,
a.70

Praça

e Contratar com a AdministraçãO, pelo prazo de até OS (cinCo) ânos, cr)qtr.lrrt,,, l). i rrr' rrr r" rllt'lr!()' (iclcl lllinantes da

punição ouaté que seja promovida a reabilitação perantc a pIópria auto|r(l,r(ir rlLttr t1rlr,,' r rIL rrrlttinclc.

à.2. quanao 
" 

Aâludicatária não apresentar situâçâo rcgular no ato da ctltreg.l clit { )r(1t' rr (i( l)r r.\'iÇos/íorllccilrlento ou dâ

assinátura da Ata de Registro de Preços, será convocada ou tla licitan tc, o hs c t yr d,r r ()r,l( rrr (l, llassificiição, para cclebrar

com a Administração, e assim sucessivamente.
g.3.SeaAdiudicatáriarecusar-se,injustificadamente,aassinaraAtadeRt'gistI,)(lel)t'r( ' r,r I rL eelr('r.r ()rderr de Serviços,

será aplicada multa de l0To [dez por cento] do valor globa l d e s ua propost a t'rl r3\'{r l ,l,,'.lrrrrr, r1," s('rll preitrizo cla aplicação

de outras sanções cabíveis.
9.4. A Adjudicâtária íicará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pelil rne\ecrrcàí, rll., 'rrr lr.rrci;l d.r ,\ta de Registro de

Preços:
I - advertência;
Il- multa administrativa de 1%o (um por cento) ao dia, por dia úti) quc cxccdr r 05 p iri r ' (l( r rrLI'c!.r c/ou atcndimento às

solicitações da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 5À0 LUls I)o (llll lLINI)l rtr lr 'rti r' rro lrl.i'5rntc fldital' sobre o

valor do saldo não atendido respeitados os limites da lei civil;
lll - multa administrativa de até 20% [vinte por cento) sobre o valor globalr'orltri]tilrio/r( !I\lr rilo, trrs dcntais hipóteses de

inâdimplemento ou infração de qualquer natureza, seia contratual ou Iegâl;
1.5,As multas morâtóriâs e administrativas poderão seraplicadas cLrrnulativlnrente,, r i ( lrI L( llrillBlerlte, rrào irnpedindo que

!d PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO LUIS DO QUITUNDE resçinda unilalcr;rlDr('nt!' , (, ,rlI rlí)'.rta rle rrgistro e aplique as

demais sanções cabíveis.
9.6, As multas administrativas e môratóriâs aplicadas serão descontadas clrts pag.tnr 'rrl ,r. "i cnttlalntellte devidos pelâ

Administração, ou, aindâ, quando for o caso, cobrada judicialmente, enr consoniinci.l i ,r 1 o lr, .tglalÍ)\ l" o :]o Llo artigo 86

da Lei Federal 8.666193.
9.7. A aplicação de multas não elidirá o direito dâ PREFEITURA MuNl(llPAL I)l s'1| llil\ L)o Qtll'l tlNl)li de, face ao

descumprimento do pâctuado, rescindir, de pleno direito, o co)rtrato/ata dr rl'gistro ,lU \ rt.r r :t r ct'leitt-;tdo, independente
de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prt'1trÍzrr rl.r. :lt.rr:, ' i,rr1] r.lcrrr'\ l,'q..lr\ e (ontratuais

cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

9.8.4s penalidades serão registrâdas no Cadastro Municipal de Fornecedorcs e o proLr\Jr lt' rltscol.Terii deacordo com rito
própúo regulamentado no âmbito municipal, garantido sempre o contr'àditrtrio c ;rtnlrl,, rlllrrr,r
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

10. Em observância às disposições do Decreto ne 7.982/13 alterâdo rle(reti) 9. lÍl1l lti (, r.tislr'o do lot'nccedor será

câncelado quando este:
10.1.1. Descumprir âs condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Precos:

10'1'2' Não âssinar o termo de contrato no prazo estâbelecido pela Adnrinistl'acào s''nr 'lrlrLr\'l'lceitá\'el;
1.0,1.,3, Não âceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste so toIniT iuper'r, r rrl r( l,'\ lrr.llicadL,s no ttercadoj ou

1.0,1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou Mo caput do alt. ST da l,e i r" J.í-írh , tr l 'r(r i (i0 nr) .tt t. 7! da l,ei nq 10.520,

de2OO2.

v-0.2.OcancelamentoderegistrosnashipótesesprevistasnossLlbitensl0.l.l,l0.l.2, l l.l .( r.r fot nralizarlo por despacho

do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a antpla defesa.

10,3,O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato suPetr,enrenlL: tlr L,,r t','ft, dt ces,t li)rttlito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidâmente comprovadrrs t' ittstiit, arl', ,

10.3.1. por razão de interesse público; ou
10.3.2. A pedido do [ornecedor.
11. DA PUBLICAçÃO
11.1. A publicâção resumida desta Ata de Registro de Preços na imprels.r oÍicial, Llrrt L,,friicào ildtspensável para sua

eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até oquintodia r'rtil (iornfsseguurl .,, (lL !ir.r.sr1)-rtulà,paraocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
12. DAS DISPOSIçÔES GERAIS
12.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de precos t, rrs rlotrrrn, rrl ,\ (l.r l)r'ol'rosl.r e d.t habilitação
apresentados pela prestadora Registrada fârão parte dcsta Ata de Rogistr'o dc prcçÍr\

13. DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir tlu.rlr;rrcr tlLir rtl., ,rrrrIrrl,r clest.r 

^ta 
de Registro de

Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que sej,l.
E para firmeza e como prova de assim haverem, €ntre si, ajustado, foi layrada a pres,,rrt' ,\t,r ,1,, Iiegi5tlo de Preços qLre,lida
e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) üas, de igr,ral teor e íornra, pr:las sigrr,rt,r,,.r. ,1,''te ilstl untrnt(), tendo sido
arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de São l-Lris dr.r Qrrrtrrnif,a

\-

Ernesto Gomcs Maranhào. n" 55- Ccnlro- Sio I trrs do ()uiturld. \l ( \ I' I I rll ír-l (ll)(ll ll)

ESTADO DIl .\LACi( )1\S

PREFEITT]RA MUNICIPAI, DE SÂO I,TIIS IX) QI.'I I I \I)}



@
F-STADO DI.,\t-A(io,\S

PREFEITI RA MUNI( lPAl. DF S\() l.l l\ lx) Ql lll \Dl
PÍaÇa [,mesto Gom.s Ilaranhào. n' 55- Centro- Sào Lltis do Qu itundt \l - ( \ ' rr ll rll /'-lrlrllrl-lll

/:
MUNtciPto tHsÂ,, t.u 

's 
D(l eur lrNr)r'

FERNANDA MARIA SILVA CAVAL(]ANTI I)E 0t,IVt]IIt,\
Órgâo Gerenciador

Assinâdo de forma digitalpor FABIO MENEZES Dt attu,tlOA 88 /,. r,

São Luis do Quiturde, 23 dc MARÇ() (lr 2{12l

3TECN0S 1'ECN OLOCIÂ L l l),\
F'ábio Menczcs dc Alnrcicla

Contratado



Alagoas . 26 de Março dc 2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇoS r" 004/2021

CONTRÂTANTE: Municipio dc São Luis do Quitunde' Estado de

iün"rt. 0",."u juridica de d'terto publico intcmo de.rdJmcnlc

i"..?iã 
"á 

Cftel-t"b o n' l2.l4l.h'l 0001-10' com sede ns Pre('t

iã".i" c"*"t u"*nhão. í'55. ccntro sào Luis do Quitundc Âl-
'rôiintãioon, 

3TECNos TECNoLoGIA LTD^ inscrilr no

iii'j'."u " ." oç 005.568/0001 -20. cont valor tolal vcncido dc RS

I t7.000.00(ccnlo e dczcssele mil rccr:):

oBJETo. Aquisição de empÍcsas paÍr pÍesraçio dc ttl]:: d'

i"I"ã-a. ,r"à" si'rr\\ ARE Intcgrado dc gcstào públca - Slcl' cm

"ãa'iÀ"nto 
u. S".t"tcrras Municipars de Sôo Lui: do Quitundc

vrlôii'.'- i-oliL vENCIDo PELA EMPRESA: RS

I 17.000.00(cento e dczessetc mil reais):

DATA DE ASSINATURA: 23 dc mcrço dc 2021

VALIDADE. l2(dozcl mescs. u panir da lsslnâturr oJ ÂIr oc

Regisno dc Preços.

iiôiiãiô óirçollE\TÁRlA: L o: tt0u5 - secretarra Mu'rcrf al

ã"- 
^' 

,Àà.ini"nuçeo - SMA; Funcionàl ProgÍamálicx:

óóos.o+.izi.oooz:005 - Manutcnçâo das Ati\idadcs da SecrctaÍia de

,q.a"r.i.*ça" - SMA: EleÍncnlo de despcs i'l'9 0'i9 00 - OütÍos

Sen icos de TercelÍos _ Pcssoâ Jundlca'

lJô, 'õõ10 - i".r"tori" Municipcl de Saúdc - SMS: Funcional

iJ -Àati.a, 0010 10.122.0003 2012 - Manutençâo das Arividades

,- ."."r".ir Munrcrnrl de Saúde SMs flemcnto de dc'pc'a

:X.o 3s.oO - Ou,,n, 
-Sen 

iços dc l erccrros - Pessoa Juridicà:

üó, óõrr - Fundo Municipal de Saúde - FMS: Funcional

iãgru.i i"u, O0OILl0.301 0003.600I - Mânutenção das Atividadcs

à" 'À"nçao Básica - PAB; Elemento de despesa l '1 9 019'00 -

ôutro. i..uiçot a" rcrcciros - Pessoa JuridicalUo: 0012 - Secrctâria

úroi.lpuf a" Educação - SME; Funcional PÍogJâmátr!'a:

0012.1i.122.0005.201'l - Manutcnção das AtiYidadcs da Sccrctafla

üunicipal ae Educação - SME; Etemcnto dc despesa 3'l'9'0 39 00 -

outÍos Serviços dc Tcrceiros - Pcssoa Juridica;

Uo: 00ll - Fundo Municipal de Educação tsásica - FUNDEts:

Funcional Programriticar 00II l2'i6l'0005'-l0l3 - ManuteDçào das

Atividades de Ãpoio no Ens. Fundamcntal '10%ó; Elemento dc d('sp(-sâ

3.3.9.0.39.00 - Outros Scrviços de TerceiÍos - Pessoa Juridica'

ÚO, ootf - Secreraria Mu[icipal de Assistência Social - SMAS:

Funcional Programática: 00 l'1.08.2-l'1'000'1 2015 - manutenÇào das

Atiüdades da 
-sccrctaria 

Municipâl dc Assistê11cia Social - SMAS:

Elemento de despesa 3.3.9 0.39.00 - Outros Serviços de Tercciros -

Pcssoâ JuÍidica.
A inteeira do conlrato podcrá ser oblida na scdc da Pr'"ttitura

Municipal de São Luis do Quitundc/Al'

Luis do Quitundc. 26 dc fevereiro de f02l.

FERNÁNDA MARIA SILVA CAVALCANTI DF, OI,IVEIR,l

Prefeita

Publicâdo Por:
Luma Richelly dos Sanlos Nascinrcnlo

Código tdcntiíicador:lDAl2A98

SETOR DE CONTR,\TOS
EXTRÀ'I'O DE ADITI\ O

l'TERITO ADlTtvo DE PRORROGAçÁO DE PRÀZ() \o
CONTR^TO n" 035/2017

CONTRÂTÂNTE: Municipio de São Luis do Quitunde, Estado de

Alagoas, pessoa juridica de direilo prihlico intemo devidam'nle

insciito no CNPJ sob o n'12.3'12.671/0001-10, com sede na Prâça

Emesto Gomes Mâranhào, n'' 55. centro. São Ltlis do QuituDde AI '

FORNECEDOR: J A C DE AQUINO ME. inscrila no CNPJ soh o n''

01.808.107 0001-01;

OBJETO: O prescnte termo aditivo lcm Por objeto a prorrogaçio de

Drazo r.\ conlral,, n 0l5 l0l-. p?úâ prc\lr§ào dc PRI-51 A( \O DI

iucetca DE GAS \lFDl( l\Al r()\lcÉ\lo). ( o\1 cl \sií) l-

COMODATO Dts CILINDROS destinâdo â SecÍclaria Muoicipâl d.

Diârio Olrcial dos \{unicipios dtr l:strdo Cc \lrtr"rt' \\() \'l ll \" 1507

Saúde dc. Sào I-urs dl) (.)uliullLl( erlrrlornlc ctpcciticaçõqs c exlg'nclas

cstabclccidcs.
Olf..f OE.fSSta-.tf IR\: ]l clc lrrf irr)dcl(lll'
VALIDADEiO prcscntr'c'rrtlt rto rructa por I1{dozc) mescs- a partrr

da data dc sua assinatutn'

iroiii,riiàni Iv I vl \RI \ Iror (xil0 secretaria Municipal de

iaúdc S!lS: I un!rrrÚrl l'rlrgr'rnlítrc'r lrrilÍl l0 ll2'0003.2012

ili.ut"nri,, ar, \tir rci.rdç: t1r {ccrctalirr \ltrnicipal dc Saúde 
-SMS;

ii"",a"i,i ,f. dcspcsu I I i tt.ltt tttt \lil'rral dc corsumo Pcssoa

Juridicc:
Uô.. oOll tund,' \ltrnicrlal dc Saúd'- IMS:

Prànnriri.. írírll I(r llrl Ilrlrr: ('lrlJ \lJrrulinçio da\

,t" i,"nçlo Bc.rrr l'\H I'l\(l' t r'Ín(rllt) 
'lc Despsa: i'

Mât(rrâl d. (',,n.tlnt,, l'r'.'"1 ltrri.lic.r

.f- i,,i"st, ou .1111111" potilr't \('Í ohlrd:r na scdc da

Municipul clc'Sào I tti' rlo (-)urtLrndc '\l

Funcional
Ati!idades
3.9.0.30.00

Pr!'liituÍa

Sâo Luis do Quúurld( lStlc\!rrrçoL1ciÍlll'

FEÀ,\7ÀD,I .tl.ttt,t .tll t I ( Íl l1-( t'\Tl DE OLII

Preiiilâ

l'TERNIO ADITI\O Dt PRORR(X;,\Çio DE PRAZo Ao
CONTR{.TO n" 001/202(l - ('tcdcnciànrcnto

CONTR.\-I-\NTE: \lünr(lf ro dc Sào I ui\ do Quitundc' Estado de

Alagoas. pcssor .iur'ttliclr .lt tirrr'rto ptrhlito inlcnro dc\ idamente

il)sciitc, no ( NI'.1 soh ,, tr ll l-l:6ll llí,()l 10. cot1l scde nâ P'aça

Enresto (ionrc! \l t|ttrhio rl' ii. ..rllro \ao [-uis do Quitundc/Al

FOXL\ECf,DOR: Ro-sl\lt:l{l S.\\loS D'\ S !1 C'\\'ALCANTI
íLAC SÀO I tlls t. irrscrit.r !x, ( NP.l soh o n" I 3 '272 '60010001 -74:

OBJE]O: () pt('\{l)tr r(,rrlrJI(r 1(rl) for (lhleto a prorrogaçâo da

rigincra do .on,,r,u ,, 001':0I0 - Crtdcnciamento para preslaçào

de- scrriço dc crcctrçào ,lr (\inrts cl'' ['aborrtório Clirico' paÍa

usuárros tlo SL'S. ,,lc rr.or'.1,' .r'tn r': ralot't-s c'.rrstantcs na tabcla SUS

(sistcma Unico tlc Srrutl.r. ,h.cr\rlJa\ or pÍil7os ! pÍoccdimentos

descrrtos ncstc L\lllill. l)irrrr r \('cr.l.lrir \lunicipal de Saúde'

obscrr rdos os pnzos ! lr(Ír.ilrrl1!rll()s d(\critos rt'-'slc insuumcnto'

DÂl]\ DE.\SSl\.\'lL R\ l'ttlr tücÍctIo i[-]0ll
\.\l.lD,\DE ( I fr(\('1rr ',,rrlr,rr.\ \ r!(r.r l\ r li{Jo/er nresei i paílr

da dala d(' sur illsillrlurr'
DOTÁÇÀO ()R( r\\Íl \l\lll\: L:(): iÍrlil SccÍ!'taria Municipal de

Sâirde - S\'ÍS: !uneir'nrrl IrI,ogrirrnrit ie.r 0(Jl0l0'1120001'2012 -

Manulcnção dâs \tir iJLrdt' Ll.r Sc.rctarirr \lLinicipal dt Saúde - SMS;

F-lenlcnt(r de dc\pcsll l l () {) lq «) - otllr"\ ier\ iços de lerceiros _

Pessol juridica.

UO: r;01 lruld(, \ltrrrr(rIJl (1. srírd! - FMSI Funcional

Progrân1ílieat lÍ)ll llllil'(l(x]16(ll'1 Progr' dc trÍedia e Alta
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