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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022
PREGÃO N.º 40/2022- ELETRÔNICO
EDITAL Nº54/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 203/2022

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel
Jorge e Silva, 1º. andar, Centro no município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.91587, residente e domiciliado à Avenida Alexandre Quinto, 60 – CEP: 45.500-000 - Centro
no município de Ibirapitanga – Bahia, e a empresa DANIELA BULCÃO MATOS - EPP,
estabelecida na Rua Desembargador Texeira de Freitas, 37-A, CEP: 43.810-271 –
Candeias – Bahia, CNPJ n° 06.070.644/0001-32, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) Daniela Bulcão Matos, portadora
da carteira de identidade RG n° 604500106, inscrito no CPF sob o n° 005.534.515-88, ,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela
Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018,
Decretos Municipais nºs 022/2021 e 044/2011, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 40/2022,
para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº.
203/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da
Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual
aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores para atender as demandas
dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga:
LOTE 1 - PNEUS VEICULOS LEVES
ITEM ESPECIFICAÇÃO

PNEU 175/70 R13 – ORIGINAL DE FABRICA,
PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU NÃO
PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
1 DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO, IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012, E ALTERAÇÕES. Carro: Unoclassic-Gol TL

UND

QUANT

MARCA

UND

40

DUNLOP

VLR. UNIT

320,00
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PNEU 175/70 R14 – ORIGINAL DE FABRICA,
INDICADO PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
2
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO
DE 2012. Carro: Doblô – ambulância - courier –
caminhoneta furgão.

UND

70

SUMITOMO

400,00

PNEU 205/60 R15 –RADIAL ORIGINAL DE
FABRICA,
INDICADO
PARA
VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU
NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
3 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO
DE 2012. Carro: Ambulância - Saveiro

UND

30

APTANY

450,00

PNEU 165/70 R14 – ORIGINAL DE FABRICA,
PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU NÃO
PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
4 DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO, IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012, E ALTERAÇÕES. Carro;
Ambulância kangoo — Renault - kwid

UND

80

JK TYRE

350,00

PNEU 205/60 R16C – ORIGINAL DE FABRICA,
PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU NÃO
PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
5 DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO
CONFORME PORTARIA Nº544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012, E ALTERAÇÕES. Carro:
citroen

UND

10

WANLI

480,00

PNEU 225/65 R16C – ORIGINAL DE FABRICA,
PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU NÃO
PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
6 DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO
CONFORME PORTARIA Nº544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012, E ALTERAÇÕES. Carro:
Renault master

UND

60

MAXTREK

850,00
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PNEU 225/75 R16C – ORIGINAL DE FABRICA,
PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU NÃO
PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
7 DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012, E ALTERAÇÕES. Carro:
Renault master

UND

20

AUSTONE

946,00

PNEU 245/70 R16 – TUBELESS, ORIGINAL DE
FÁBRICA, BANDA DE RODAGEM COM DESENHO
ROBUSTO DE USO, MISTO, ONROAD E OFFROAD, PRODUTO NOVO(SEM USO), PNEU NÃO
PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
8 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012, E ALTERAÇÕES. Carro:
Caminhonete S-10 -- Caminhonete Amarok

UND

24

SUNFULL

850,00

PNEU 205/75 R16 110/108P – ORIGINAL DE
FABRICA,
PARA
VEÍCULOS
UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
9
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA. CERTIFICADO ISSO COM SELO DO
INMETRO IMPRESSO, CONFORME PORTARIA Nº
544, DE 25 OUTUBRO DE 2012. Carro: Ducato mini
Bus -- Sprinter

UND

22

AUSTONE

790,00

PNEU 195/75 R16 107/105P – ORIGINAL DE
FABRICA, PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
10 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.OITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO
DE 2012. Carro: Sprinter

UND

26

MAXTREK

800,00

PNEU 265/65 17R – BORRACHUDO OU A.T. DE
FABRICA,
INDICADO
PARA
VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU
NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
11
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT.
PREFERÊNCIA FAB. NACIONAL DE 1ª LINHA,
COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO DE 2012.
Carro: Caminhonete - Toyota Hilux

UND

16

COMFORSER

800,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MYMKRCODZDRTHEMJZGOD
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PNEU 215/65R16 DE FABRICA, INDICADO PARA
VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM
USO) PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO,
RECAUCHUTADO, REFORMADO ECOLÓGICO
OU SIMILAR.O ITEM DEVERÁ ATENDER AS
12
NORMAS ABNT. DE 1ª LINHA, COM SELO DO
INMETRO IMPRESSO, CONFORME PORTARIA Nº
544, DE 25 OUTUBRO DE 2012. Carro:
Caminhonete Renault
Oroch— Pick-up Toro

UND

26

COMPARSAL

650,00

PNEU 255/75 R15 –BURRACHUDO ORIGINAL DE
FABRICA,
INDICADO
PARA
VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU
NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
13 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO
DE 2012. Carro: Caminhonete

UND

26

FIRESTONE

650,00

PNEU MOTO 110/90R17 ORIGINAL DE FABRICA,
INDICADO PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
14 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO
DE 2012. Para motocicleta

UND

4

CINBORG

280,00

PNEU MOTO 90/90R17 ORIGINAL DE FABRICA,
INDICADO PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
15 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25
OUTUBRO DE 2012. Para motocicleta

UND

4

CINBORG

280,00

PNEU MOTO 90/90R17 ORIGINAL DE FABRICA,
INDICADO PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
16 REFORMADO ECOLÓGICO OU SIMILAR.O ITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA Nº 544, DE 25 OUTUBRO
DE 2012. Para motocicleta

UND

4

CINBORG

280,00

16.900,00

16.900,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA
REAIS)
265.560,00
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LOTE 2 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS
ITEM ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

VLR. UNIT

PNEU 215/75 R17.5 12 LONAS BORRACHUDO,
TUBELESS ORIGINAL DE FABRICA, BANDA DE
RODAGEM COM DESENHO ROBUSTO DE USO
MISTO, ONROAD, OFF-ROAD PRODUTO NOVO,
17 PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLÇDADO,
RECAUCHUTADO
REFORMADO, ECOLOGICO
OU SIMILAR. O ITEM DEVERÁ ATENDER AS
NORMAS DA ABNT. DE 1ª LINHA, COM SELO DE
INMETRO IMPRESSO. Carro: Microônibus

UND

32

WANLI

1.046,00

PNEU 235/75 R17.5 12 LONAS BORRACHUDO,
TUBELESS ORIGINAL DE FABRICA, BANDA DE
RODAGEM COM DESENHO ROBUSTO DE USO
MISTO, ONROAD, OFF-ROAD PRODUTO NOVO,
18 PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLÇDADO,
RECAUCHUTADO REFORMADO, ECOLOGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS
DA ABNT, DE 1ª LINHA, COM SELO DE INMETRO
IMPRESSO. Carro: Microônibus

UND

32

AUSTONE

1.100,00

UND

54

SPEEDMAX

2.150,00

UND

60

SPEEDMAX

2.150,00

PNEU 275/80 R22.5, BORRACHUDO ORIGINAL DE
FABRICA INDICADO PARA VEICULOS
19 UTILITARIOS, PRODUTO NOVO, PNEU NÃO
PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO
REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT. DE 1ª
LINHA, COM SELO DE INMETRO IMPRESSO.
Carro: ônibus,

PNEU 275/80 R22.5 PNEU RADIAL LISO INDICADO
PARA VEICULOS UTILITARIOS, PRODUTO NOVO,
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
20 RECAUCHUTADO REFORMADO, ECOLOGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS
DA ABNT. DE 1ª LINHA, COM SELO DE INMETRO
IMPRESSO Carro: ônibus.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MYMKRCODZDRTHEMJZGOD
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PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO,16 - (traçado),
ORIGINAL DE FABRICA, EXCLUSIVO PARA EIXO
LIVRE, BANDA DE RODAGEM PLANA QUE
PROPORCIONAM EXCELENTE DESEMPENHO EM
SERVIÇOS
MISTO(ON-ROAD
E
OFFROAD),INDICADO PARA VEÍCULO DE CARGA.
21
PRODUTO NOVO SEM USO, PNEU NÃO. PODE
SER
REMOLDADO,
REFORMADO,
RECAUCHUTADO, ECOLOGICO OU SIMILAR. O
ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT.
ORIGINAL DE 1ª LINHA Carro: Caçamba - Pneu
traseiro,

UND

20

DURABLE

2.501,30

PNEU 900x20 BORRACHUDO,16
LONAS,
ORIGINAL DE FABRICA, EXCLUSIVO PARA EIXO
LIVRE, BANDA DE RODAGEME RODAGEM PLANA
QUE
PROPORCIONAM
EXCELENTE
DESEMPENHO EM SERVIÇOS MISTO(ON-ROAD E
OFF-ROAD),INDICADO PARA VEÍCULO DE
22
CARGA. PRODUTO NOVO SEM USO, PNEU NÃO.
PODE
SER
REMOLDADO,
REFORMADO,
RECAUCHUTADO, ECOLOGICO OU SIMILAR. O
ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT. DE
1ª LINHA, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO.
Carro: ônibus rural,

UND

16

ANTEO

1.700,00

PNEU 23.1-26 CONVECIONAL PARA ROLO
COMPACTADOR NÃO RECAUCHUTADO, O ITEM
DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DADOS
IMPRESSOS SOBRE O MESMO: MARCA DO
PNEU, ESPECIFICAÇÃO DO PNEU, SELO DO
23
INMETRO CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE, DE 1ª LINHA, EMITIDO PELO
ORGANISMO CREDITADO PELO INMETRO
OSTENTANDO
A
IDENTIFICAÇÃO
DO
CERTIFICADO. Máquina: compactador

UND

16

TL FARMAX

4.500,00

PNEU, REFERÊNCIA 750X16, BORRACHUDO,24 (não Remoldado, não recauchutado) - 1ª LINH Micro
ônibus 4X4 traçado,.

UND

30

WEST LAKE

900,00

VALOR TOTAL DO LOTE (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ (SETECENTOS E CINQUNETA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUNETA E OITO
REAIS)

50.026,00

27.200,00

72.000,00

27.000,00

489.998,00

755.558,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MYMKRCODZDRTHEMJZGOD
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como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital
que a originou, com fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar e
protetores, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades
mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade,
de acordo com a existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos
para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município
de Ibirapitanga não será obrigado à adquirir a quantidade total dos pneus, câmara de ar
e protetores, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°. 40/2022, que
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições
estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao fornecimento dos pneus, câmara de ar e protetores, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao
fornecimento dos pneus, câmara de ar e protetores e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria,
Secretaria Municipal de Finanças do Município, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura
do(s) pneus, câmara de ar e protetores entregue(s) de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ibirapitanga e conter o número
do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) pneus, câmara de ar e protetores entregue(s),
a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do
registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa
da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social
(CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com
a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na
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forma da Lei. A mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das
licitantes com sede no Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS),
na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no
site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa
TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012.
A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo
da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado
pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24
horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de
entrega dos pneus, câmara de ar e protetores).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos pneus,
câmara de ar e protetores, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja
devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os pneus, câmara de ar e protetores deverão ser entregues no Almoxarifado
Central no em local designado pela Secretaria Municipal de Administração, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal
designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do
transporte e descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos
competem exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, o
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem
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ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal
ou comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta
Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, poderão ser realizados
testes para verificação da conformidade dos pneus, câmara de ar e protetores com as
especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
Nesta hipótese, os pneus, câmara de ar e protetores serão rejeitados, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente
as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição dos pneus, câmara de ar e protetores em desacordo dentro do
prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa
conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de
garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os pneus, câmara
de ar e protetores.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto desta Ata, através da Secretaria de
Administração do Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Fornecedora sobre quaisquer irregularidades
na execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos pneus, câmara de ar e protetores e repassar a
Contratada logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, orientando,
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade
de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada
ou não, necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se
o pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA
de acordo com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas desta Ata de Registro;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os pneus, câmara de ar e protetores em conformidade com esta Ata de
Registro e com o Termo de Referência;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos pneus, câmara de ar e protetores, objeto
da questão, no prazo máximo de até15(quinze) dias, a contar da data da assinatura
desta Ata e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre
de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro de Preços;
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6.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da
legislação vigente;
6.5. Substituir os pneus, câmara de ar e protetores que apresentarem defeitos,
durante o período de garantia de fábrica, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas
sendo que todas as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s)
e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município
qualquer ônus;
6.6. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 05(cinco)
dias, por outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas
características dos pneus, câmara de ar e protetores originalmente fornecidos;
6.7. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.8. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto desta Ata,
a qual acompanhara a entrega dos pneus, câmara de ar e protetores e correlatos e
os serviços de assistência técnica quando necessários, inclusive as revisões inclusas
na garantia;
6.9. Ter conhecimento das penalidades ou multas pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.10. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.11. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado
pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24
horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de
entrega dos pneus, câmara de ar e protetores).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos pneus,
câmara de ar e protetores, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja
devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os pneus, câmara de ar e protetores deverão ser entregues na Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, conforme as quantidades requisitadas, e que serão
recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de segunda e sextafeira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do
transporte e descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos
competem exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, o
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem
ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal
ou comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta
Ata.
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7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, poderão ser realizados
testes para verificação da conformidade dos pneus, câmara de ar e protetores com as
especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
Nesta hipótese, os pneus, câmara de ar e protetores serão rejeitados, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente
as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição dos pneus, câmara de ar e protetores em desacordo dentro do
prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa
conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de
garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os pneus, câmara
de ar e protetores.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada:
afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para
contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10
(dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
0,5% sobre o valor desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado
desta Ata de Registro de Preços.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes,
nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de
21/6/1993 e legislação subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de
alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de
manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo
que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos pneus,
câmara de ar e protetores.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o
devido apostilamento nesta Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores
remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta
Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a
cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de
Registro de Preços N°. 40/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no
certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ubatã – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Localidade e data: Ibirapitanga – Bahia, 23 de novembro de 2022.

Junilson batista Gomes
Prefeito Municipal

João Paulo da Silva Galvão
Órgão Gerenciador

Daniela Bulcão matos - EPP
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:
a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022
PREGÃO N.º 40/2022- ELETRÔNICO
EDITAL Nº54/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 203/2022

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel
Jorge e Silva, 1º. andar, Centro no município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.91587, residente e domiciliado à Avenida Alexandre Quinto, 60 – CEP: 45.500-000 - Centro
no município de Ibirapitanga – Bahia, e a empresa TRAMEP SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI, estabelecida na Av. Presidente Médici, S/N, Entroncamento, Jaguaquara/Ba,
CEP: 45.345-000 – Jaguaquara – Bahia, CNPJ n° 32.604.332/0001-71, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr.
Germario Oliveira Bonfim, portador da carteira de identidade RG n° 206885040, inscrito
no CPF sob o n° 347.292.085-87, , nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 022/2021 e
044/2011, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 40/2022, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº. 203/2022, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações
posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual
aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores para atender as demandas
dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga:
LOTE 3 - PNEUS MAQUINAS E TRATORES
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
MARCA
PNEU,
CONVECIONAL
PARA
RETROSCAVADEIRA
REFERENCIA
12.5/80 X18 RADIAL, NÃO REMOLDADO
NÃO
RECAUCHUTADO,
O
ITEM
DEVERÁ
APRESENTAR
OS
SEGUINTES
DADOS
IMPRESSOS
24 SOBRE O MESMO: MARCA DO PNEU, UND
12
ADDO
ESPECIFICAÇÃO DO PNEU, SELO DO
INMETRO
CERTIFICADO
DE
AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, DE
1ª LINHA, EMITIDO PELO ORGANISMO
CREDITADO PELO INMETRO Máquina:
Retroescavadeira,
PNEU,
CONVECIONAL
PARA
RETROSCAVADEIRA
REFERENCIA
17.5Xpor 25L2 16 LONAS RADIAL, NÃO
REMOLDADO NÃO RECAUCHUTADO,
O ITEM DEVERÁ APRESENTAR OS
SEGUINTES
DADOS
IMPRESSOS
25 SOBRE O MESMO: MARCA DO PNEU, UND
20
ADDO
ESPECIFICAÇÃO DO PNEU, SELO DO
INMETRO
CERTIFICADO
DE
AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, DE
1ª LINHA, EMITIDO PELO ORGANISMO
CREDITADO
PELO
INMETRO
OSTENTANDO A IDENTIFICAÇÃO DO

ITEM

VLR. UNIT

VLR TOTAL

2.820,00

33.840,00

5.220,00

104.400,00
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CERTIFICADO.
Retroescavadeira,

Máquina:

PNEU CONVENCIONAL PARA PATROL
1400/24, 16 LONAS NÃO REMOLDADO,
NÃO RECAUCHUTADO, O PRODUTO
DEVERÁ TER CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO DE CONFORMIDA DE,
EMITIDO POR ORGANIUSMO
ACREDITADO PELO INMETRO
DURABL
26 OSTENTANDO A IDENTIFICAÇÃO DA
UND
46
3.684,00
E
CERTIFICAÇÃO(1ª LINHA)
COMPULSORIA. O PRODUTO DEVERÁ
POSSUIR, NO MÁXIMO, 12(DOZE) DE
FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, COM SELO
DO INMETRO IMPRESSO Máquina:
Patrol,.
PNEU, PARA TRATOR TL.75/E, 12.4/24
R160.7,
PNEU CONVENCIONAL 16
LONAS NÃO REMOLDADO, NÃO
RECAUCHUTADO.
O
PRODUTO
DEVERÁ TER CERTIFICADO DE
AVALIAÇÃO
DE
CONFORMIDADE,
EMITIDO
POR
ORGANISMO
ACREDITADO
PELO
INMETRO
DURABL
27
UND
12
1.974,00
OSTENTANDO A IDENTIFICAÇÃO DA
E
CERTIFICAÇÃO,
(DE
1ª
LINHA),
COMPULSORIA. O PRODUTO DEVERÁ
POSSUIR, NO MÁXIMO, 12(DOZE)
MESES DE FABRICAÇÃO, CONTADOS
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM
SELO DO INMETRO IMPRESSO.
Máquina: Trator,
PNEU 18.4/30 GD 800 CONVECIONAL
PARA TRATOR TL 75/E
NÃO RECAUCHUTADO, O ITEM
DEVERÁ APRESENTAR OS
SEGUINTES DADOS IMPRESSOS
SOBRE O MESMO: MARCA
DO PNEU, ESPECIFICAÇÃO DO PNEU,
DURABL
28
UND
14
4.026,00
SELO DO INMETRO
E
CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE
CONFORMIDADE, DE 1ª LINHA,
EMITIDO PELO ORGANISMO
CREDITADO PELO INMETRO
OSTENTANDO A IDENTIFICAÇÃO DO
CERTIFICADO.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E
CINQUENTA E SEIS REAIS)

169.464,00

23.688,00

56.364,00

387.756,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida
como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital
que a originou, com fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar e
protetores, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades
mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade,
de acordo com a existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos
para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município
de Ibirapitanga não será obrigado à adquirir a quantidade total dos pneus, câmara de ar
e protetores, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°. 40/2022, que
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições
estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao fornecimento dos pneus, câmara de ar e protetores, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao
fornecimento dos pneus, câmara de ar e protetores e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria,
Secretaria Municipal de Finanças do Município, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura
do(s) pneus, câmara de ar e protetores entregue(s) de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ibirapitanga e conter o número
do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) pneus, câmara de ar e protetores entregue(s),
a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do
registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa
da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social
(CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com
a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na
forma da Lei. A mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das
licitantes com sede no Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS),
na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no
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cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no
site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa
TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012.
A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo
da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado
pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24
horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de
entrega dos pneus, câmara de ar e protetores).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos pneus,
câmara de ar e protetores, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja
devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os pneus, câmara de ar e protetores deverão ser entregues no Almoxarifado
Central no em local designado pela Secretaria Municipal de Administração, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal
designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do
transporte e descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos
competem exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, o
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem
ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal
ou comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta
Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, poderão ser realizados
testes para verificação da conformidade dos pneus, câmara de ar e protetores com as
especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
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4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
Nesta hipótese, os pneus, câmara de ar e protetores serão rejeitados, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente
as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição dos pneus, câmara de ar e protetores em desacordo dentro do
prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa
conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de
garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os pneus, câmara
de ar e protetores.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto desta Ata, através da Secretaria de
Administração do Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Fornecedora sobre quaisquer irregularidades
na execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos pneus, câmara de ar e protetores e repassar a
Contratada logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, orientando,
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade
de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada
ou não, necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se
o pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA
de acordo com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas desta Ata de Registro;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os pneus, câmara de ar e protetores em conformidade com esta Ata de
Registro e com o Termo de Referência;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos pneus, câmara de ar e protetores, objeto
da questão, no prazo máximo de até15(quinze) dias, a contar da data da assinatura
desta Ata e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre
de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro de Preços;
6.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da
legislação vigente;
6.5. Substituir os pneus, câmara de ar e protetores que apresentarem defeitos,
durante o período de garantia de fábrica, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas
sendo que todas as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s)
e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município
qualquer ônus;
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6.6. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 05(cinco)
dias, por outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas
características dos pneus, câmara de ar e protetores originalmente fornecidos;
6.7. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.8. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto desta Ata,
a qual acompanhara a entrega dos pneus, câmara de ar e protetores e correlatos e
os serviços de assistência técnica quando necessários, inclusive as revisões inclusas
na garantia;
6.9. Ter conhecimento das penalidades ou multas pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.10. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.11. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado
pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24
horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de
entrega dos pneus, câmara de ar e protetores).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos pneus,
câmara de ar e protetores, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja
devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os pneus, câmara de ar e protetores deverão ser entregues na Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, conforme as quantidades requisitadas, e que serão
recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de segunda e sextafeira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do
transporte e descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos
competem exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, o
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem
ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal
ou comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta
Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, poderão ser realizados
testes para verificação da conformidade dos pneus, câmara de ar e protetores com as
especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
Nesta hipótese, os pneus, câmara de ar e protetores serão rejeitados, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente
as verificações constantes do item 7.8.
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7.9. A não substituição dos pneus, câmara de ar e protetores em desacordo dentro do
prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa
conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de
garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os pneus, câmara
de ar e protetores.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada:
afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para
contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10
(dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
0,5% sobre o valor desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado
desta Ata de Registro de Preços.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes,
nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de
21/6/1993 e legislação subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de
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alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de
manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo
que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos pneus,
câmara de ar e protetores.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o
devido apostilamento nesta Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores
remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta
Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
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interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a
cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de
Registro de Preços N°. 40/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no
certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ubatã – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Localidade e data: Ibirapitanga – Bahia, 23 de novembro de 2022.

Junilson batista Gomes
Prefeito Municipal

João Paulo da Silva Galvão
Órgão Gerenciador

Tramep Soluções e Serviços Eireli
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:
a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022
PREGÃO N.º 40/2022- ELETRÔNICO
EDITAL Nº54/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 203/2022

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel
Jorge e Silva, 1º. andar, Centro no município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.91587, residente e domiciliado à Avenida Alexandre Quinto, 60 – CEP: 45.500-000 - Centro
no município de Ibirapitanga – Bahia, e a empresa CURITIBA COMERCIO DE
PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, estabelecida na Rua padre Deohn, 3300 - Boqueirão,
CEP: 81.670-100 – Curitiba - PR, CNPJ n° 47.270.248/0001-36, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. José Salésio do
Amaral, portador da carteira de identidade RG n° 7R/1.428.568, inscrito no CPF sob o
n° 509.124.29-20, , nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto
Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 022/2021 e 044/2011, e demais normas
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 40/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº. 203/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual
aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores para atender as demandas
dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga:
LOTE 3 - PNEUS MAQUINAS E TRATORES
ITEM ESPECIFICAÇÃO

UND QUANT

MARCA

VLR. UNIT

VLR TOTAL

1

PROTETOR DE CÂMARA – ARO 16-750

UND

30

SBN

30,48

914,40

2

PROTETOR DE CÂMARA ARO 20

UND

16

SBN

45,02

720,32

3

CÃMARA DE AR MOTO ARO 17

UND

6

CARGO

38,46

230,76

4

CÃMARA DE AR MOTO ARO 19

UND

6

CARGO

42,09

252,54

5

CÃMARA DE AR RK-14,

UND

12

QBOM

58,06

696,72

6

CÂMARA DE AR 750X16, TR 460

UND

30

QBOM

71,12

2.133,60

7

CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20
ORIGINAL REFERENCIA DE 1º LINHA,
CARREGADEIRA
BICO
LONGO
CERTIFICADO ISSO.

UND

16

SBN

120,47

1.927,52

8

CÂMARA
DE
AR
RETROSCAVADEIRA, 12.5X80

UND

10

TORTUGA

168,37

1.683,70

9

CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X x24,
PARA PATROL,

UND

30

TORTUGA

348,36

10.450,80

CÂMARA
DE
AR
RETROSCAVADEIRA

UND

22

TORTUGA

380,29

8.366,38

10

17.5x25

PARA

L2

VALOR TOTAL DO LOTE R$ (VINTE SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
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1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida
como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital
que a originou, com fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar e
protetores, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades
mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade,
de acordo com a existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos
para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município
de Ibirapitanga não será obrigado à adquirir a quantidade total dos pneus, câmara de ar
e protetores, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°. 40/2022, que
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições
estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao fornecimento dos pneus, câmara de ar e protetores, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao
fornecimento dos pneus, câmara de ar e protetores e conferência das quantidades
solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria,
Secretaria Municipal de Finanças do Município, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura
do(s) pneus, câmara de ar e protetores entregue(s) de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ibirapitanga e conter o número
do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) pneus, câmara de ar e protetores entregue(s),
a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do
registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa
da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social
(CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no
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cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com
a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na
forma da Lei. A mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das
licitantes com sede no Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS),
na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no
site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa
TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012.
A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo
da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado
pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24
horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de
entrega dos pneus, câmara de ar e protetores).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos pneus,
câmara de ar e protetores, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja
devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os pneus, câmara de ar e protetores deverão ser entregues no Almoxarifado
Central no em local designado pela Secretaria Municipal de Administração, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal
designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do
transporte e descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos
competem exclusivamente ao fornecedor.
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4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, o
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem
ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal
ou comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta
Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, poderão ser realizados
testes para verificação da conformidade dos pneus, câmara de ar e protetores com as
especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
Nesta hipótese, os pneus, câmara de ar e protetores serão rejeitados, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente
as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição dos pneus, câmara de ar e protetores em desacordo dentro do
prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa
conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de
garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os pneus, câmara
de ar e protetores.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto desta Ata, através da Secretaria de
Administração do Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Fornecedora sobre quaisquer irregularidades
na execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos pneus, câmara de ar e protetores e repassar a
Contratada logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, orientando,
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade
de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada
ou não, necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se
o pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA
de acordo com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas desta Ata de Registro;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os pneus, câmara de ar e protetores em conformidade com esta Ata de
Registro e com o Termo de Referência;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos pneus, câmara de ar e protetores, objeto
da questão, no prazo máximo de até15(quinze) dias, a contar da data da assinatura

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MYMKRCODZDRTHEMJZGOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
23 de Novembro de 2022
28 - Ano XVIII - Nº 3435

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito
Setor de Licitação

desta Ata e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre
de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro de Preços;
6.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da
legislação vigente;
6.5. Substituir os pneus, câmara de ar e protetores que apresentarem defeitos,
durante o período de garantia de fábrica, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas
sendo que todas as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s)
e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município
qualquer ônus;
6.6. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 05(cinco)
dias, por outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas
características dos pneus, câmara de ar e protetores originalmente fornecidos;
6.7. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.8. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto desta Ata,
a qual acompanhara a entrega dos pneus, câmara de ar e protetores e correlatos e
os serviços de assistência técnica quando necessários, inclusive as revisões inclusas
na garantia;
6.9. Ter conhecimento das penalidades ou multas pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.10. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.11. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 15
(quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado
pela empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24
horas para confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de
entrega dos pneus, câmara de ar e protetores).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos pneus,
câmara de ar e protetores, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja
devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os pneus, câmara de ar e protetores deverão ser entregues na Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, conforme as quantidades requisitadas, e que serão
recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de segunda e sextafeira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do
transporte e descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos
competem exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos pneus, câmara de ar e protetores, o
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem
ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
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7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal
ou comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta
Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, poderão ser realizados
testes para verificação da conformidade dos pneus, câmara de ar e protetores com as
especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações.
Nesta hipótese, os pneus, câmara de ar e protetores serão rejeitados, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente
as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição dos pneus, câmara de ar e protetores em desacordo dentro do
prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa
conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de
garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os pneus, câmara
de ar e protetores.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada:
afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para
contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10
(dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
0,5% sobre o valor desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado
desta Ata de Registro de Preços.
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8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes,
nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de
21/6/1993 e legislação subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de
alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de
manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo
que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
de casos fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos pneus,
câmara de ar e protetores.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o
devido apostilamento nesta Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores
remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
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12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta
Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a
cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de
Registro de Preços N°. 40/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no
certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ubatã – BA, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim
pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Localidade e data: Ibirapitanga – Bahia, 23 de novembro de 2022.

Junilson batista Gomes
Prefeito Municipal

João Paulo da Silva Galvão
Órgão Gerenciador

Curitiba Comércio de Pneumáticos e Tintas Ltda
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:
a)______________________________

b) __________________________
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CONTRATO Nº 151/2022

CONTRATO QUE ENTRE SE CELEBRAM O
MUNICÍPIO E A EMPRESA GRAFICA E PAPELARIA
COARTES LTDA ME – CNPJ: 10.548.424/0001-49,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge
e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal – Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG.
03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na
Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e de outro
lado à Empresa: GRAFICA E PAPELARIA COARTS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ. 10.548.424/0001-49, localizado na Rua Lauro de Freitas, 345
– Centro – CEP. 45.550-000 – Município de Ubatã-Bahia, neste ato representado pelo
Sr. Pascoal Vieira dos Santos, portador do RG. 04.611.994-91 SSP/SP, inscrito no CPF
sob o nº 973.562.045-68, doravante denominado CONTRATADA, nos termos do art. 15
da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n°
8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos
Municipais nºs 022/2021 e 044/2011, e demais normas legais aplicáveis e considerando
os Termos do Pregão Eletrônico N°. 41/2022, e do Processo Administrativo Nº .
200/2022, firmam o Presente Contrato, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93,
suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente, é a contratação de serviços de impressos (comunicação
visual) com fornecimento de matérias, para atender as demandas dos Fundos e das
Secretarias do Município de Ibirapitanga, conforme modelo discriminados na Edital do
Pregão n.º. 41/2022 na forma Eletrônica.
1.2. A descrição dos serviços do Item, quantitativos e valores são os constantes a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UND QUANT

VLR.
UNT

VLR. TOTAL

1

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE VINIL
ADESIVO BRILJO 120 GR

M²

250

110

27.500,00

2

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE VINIL
ADESIVO BRILJO 140 GR

M²

250

110

27.500,00

3

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
BRILHO 380GR

M²

250

110

27.500,00

4

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
FOSCO 380 GR

M²

250

110

27.500,00

5

CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FRENTE E VERSO

UND

250

25

6.250,00

6

PLOTAGEM PARA CARROS OFICIAIS

M²

420

130

54.600,00

7

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVO POLI 2MM

M²

120

190

22.800,00
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8

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVO POLI 3MM

M²

120

210

25.200,00

9

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL RM VINIL
PERFURADO

M²

120

120

14.400,00

10

VINIL BRILHO DIVERSAS CORES 120 GR

M²

120

110

13.200,00

11

IMPRESSÃO DE CARTAZ COLORIDO, FORMATO A3
UND
COUCHÊ BRILHO

360

5

1.800,00

12

PLACA EM MDF ADESIVADA VINIL BRILHO COM
CORTE LASER

120

190

22.800,00

M²

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EM R$ (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E
271.050,00
CINQUENTA REAIS)

1.3. A contratante pagará à contratada a importância de R$ 271.050,00 (duzentos e
setenta e um mil e cinquenta reais), para o Grupo/Lote 01, que para efeito legal passa
a ser o valor do presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do presente contrato será até 12 meses, contado a partir da
data de assinatura, ou até a execução dos serviços, ou o que ocorrer primeiro.
2.2. Este Contrato poderá ser prorrogado nos Termos da Lei 8.666/93
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente a
prestação dos serviços e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Secretaria Municipal de Finanças,
na sede da Prefeitura nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) serviço(s) prestados
e material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em
nome do Município de Ibirapitanga e conter o número do empenho correspondente;
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) serviços prestados, a(s) empresa(s) deverá
(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do contrato) os seguintes
documentos:
3.3.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa
da União, na forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social
(CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com
a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na
forma da Lei. A mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das
licitantes com sede no Estado da Bahia;
3.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS),
na forma da Lei.
3.3.4. Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site:
www.caixa.gov.br;
3.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1º de maio de 1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa
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TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012.
A mesma poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br;
3.4. Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção
monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
3.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
3.6. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. Os recursos para a aquisição dos materiais de expediente especificados na
Cláusula 01 são oriundos da Lei Orçamentária n.º 1895/2020, sob as seguintes
dotações:
Unidade Orçamentária:

2.05 – Secretaria de Administração

Projeto / Atividade:

2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

00

Unidade Orçamentária:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC

Projeto / Atividade:

2.052 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

01

Unidade Orçamentária:

3.01 – Secretaria de Municipal de Saúde

Projeto / Atividade:

2.020 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde - 15%

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

02

Unidade Orçamentária:

4.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES

Projeto / Atividade:

2.032 – Gestão das Ações dos Serviços da Sec. Desenvolvimento Social

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

00

Unidade Orçamentária:

2.08 - Secretaria Municipal de Agricultura Desen. Rural e Meio Ambiente

Projeto / Atividade:

2.017 – Gestão das Ações da Sec. de Agricultura Des. Rural e Meio
Ambiente

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

00
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CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
5.1. Os preços propostos, resultantes do Pregão n.º. 41PE/2022 na forma Eletrônica,
são fixos até o término deste contrato, salvo alterações devidamente comprovadas por
documento, podendo este ser ou não aceitos pela administração sob pena de rescisão
de contrato.
5.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se
o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
5.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
5.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
5.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO
6.1. O prazo para a execução do objeto contratado será a soma dos prazos definidos
abaixo e será contado, consecutivamente a partir do 6º dia após o recebimento, pela
Contratada, da ordem de serviço (O.S.) a ser emitida pelo Município da seguinte forma:
6.1.1. Prazo máximo de 10 (dez) dias para prestação dos serviços e entrega dos
materiais correspondentes aos itens contratados até o limite de quantidades conforme
abaixo:
6.1.1.1. Até 100 unidades, considerando o somatório das quantidades contratadas ou
autorizadas em cada Ordem de Serviço, para os itens que adotem “UND” para a
especificação de sua quantidade.
6.2. Prazo Adicional de 30 (trinta) dias para execução dos serviços correspondentes aos
itens contratados especificados em “UND”, cujo somatório das quantidades contratadas
ultrapasse os limites estabelecidos no tópico anterior;
6.3. Para viabilizar a execução do contrato será permitida à Fiscalização, de forma
justificada, a divisão do objeto em parcelas a partir da emissão de mais de uma ordem
de serviço para atender a demandas específicas. Nesta situação, observar-se-á a
simultaneidade das ordens de serviços e a quantidade de serviços para enquadramento
dos prazos definidos neste Termo de Contrato.
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Designar, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei de Licitações e
Contratos, um representante responsável pela fiscalização e acompanhamento dos
serviços, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante
ou para com terceiros.
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7.2. Autorizar o início da execução dos serviços pela Contratada, através de emissão
da respectiva ordem de serviço pela Fiscalização;
7.3. Fornecer as especificações, as orientações, os dados e as informações técnicas de
sua responsabilidade, necessárias à execução dos serviços e prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;
7.4. Realizar a fiscalização dos serviços, diretamente através de servidores do quadro
do Município ou por profissional ou empresa contratado (a) para este fim, sem prejuízo
da total responsabilidade da Contratada perante o Contratante ou para com terceiros;
7.5. Garantir o acesso dos responsáveis e funcionários da Contratada e de suas
subcontratadas aos locais necessários à prestação dos serviços, respeitadas as normas
de segurança estabelecidas neste Contrato e em diplomas legais específicos;
7.6. Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto.
7.7. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive
permitindo o acesso, em conformidade com os procedimentos internos de segurança,
dos técnicos da Contratada às suas dependências, quando for o caso.
7.8. Receber os serviços provisoriamente e definitivamente, mediante termo
circunstanciado e em conformidade com a legislação.
7.9. Atestar as faturas emitidas pela Contratada, desde que estejam em conformidade
com a aceitação dos serviços, realizada pela Fiscalização e obedecidas as condições
estabelecidas no contrato;
7.10. Efetuar o pagamento da fatura no prazo estipulado neste Contrato, salvo na
hipótese de necessidade de apurar eventuais penalidades.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras
que forem devidas aos seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto
deste contrato como, deslocamento e alimentação de pessoal, transporte de
equipamentos e materiais, fretes, seguros, custos com impressões, entre outros.
8.2. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes, com os
quantitativos, especificações técnicas e demais detalhes definidos neste Contrato.
8.3. Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos
serviços, as normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes e restringindo
sua circulação à área de execução dos serviços.
8.4. Observar as normas de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas e
dispositivos legais federais, estaduais e municipais pertinentes, como também as
constantes neste Contrato, responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou
reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência do
descumprimento de obrigações e recomendações constantes deste conjunto de
normas.
8.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
8.6. Afastar imediatamente dos locais de realização dos serviços qualquer funcionário
seu cuja substituição tenha sido motivadamente solicitada pela Fiscalização.
8.7. Executar os serviços, observadas as normas trabalhistas e convenções coletivas,
nos dias e horários (inclusive sábados, domingos, feriados e em horários noturnos)
estabelecidos pela equipe de fiscalização do Município, de forma a minimizar o prejuízo
aos trabalhos desenvolvidos nos prédios e setores onde serão realizados esses
serviços.
8.8. Corrigir os defeitos apontados pela equipe de fiscalização, bem como reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o
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objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
8.9. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em
função dos serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato.
8.10. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
8.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizer em necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
Contrato, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/93;
8.12. Abster-se de contratar para atuarem neste Contrato pessoas que sejam cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do Município.
8.13. Informar via e-mail ou por meio de ofício, até 02 (dois) dias antes do início do s
serviços, nome e CPF dos profissionais responsáveis pela instalação dos
equipamentos, bem como os números de telefones e endereços de e-mail dos
responsáveis pelos serviços;
8.14. Manter seus funcionários uniformizados com calça, camisa de manga ou macacão,
bota de couro, meias, bem como identificados por crachás com foto. Os uniformes
deverão ter visível a logomarca da empresa.
8.15. Fornecer e utilizar materiais e acessórios necessários para montagem, fixação,
vedação e acabamento de painéis e vidros, inclusive andaimes.
8.16. Remover as sobras de materiais, entulhos e detritos que a execução dos serviços
produzir para fora dos locais de trabalho, promovendo, a seu ônus exclusivo, o seu
transporte e descarregamento em áreas permitidas pelo órgão e/ou legislação local que
discipline esse tipo de serviço.
8.17. Providenciar o isolamento das áreas de trabalho antes do início da execução de
serviços específicos, com a utilização e instalação de sinalização de segurança,
conforme definido em legislação vigente ou por solicitação da Fiscalização.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.2. A rescisão deste contrato poderá ser:
9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração do CONTRATANTE; ou
9.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
9.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
DO CONTRATO:
10.1. A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições
contidas n o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será acompanhada por um representante do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente
indicado pela área gestora.
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10.2. O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, sendo-lhe asseguradas as
prerrogativas de:
10.2.1. Fiscalizar a execução do presente Contrato de modo a que sejam cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas e anexos.
10.2.2. Sustar a execução do contrato por estar em desacordo com o especificado ou
por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.
10.2.3. Autorizar o início de qualquer serviço ou de suas etapas e estabelecer os
horários permitidos para a execução de trabalhos pela Contratada, em conformidade
com a conveniência e necessidade do Contratante.
10.2.4. Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestação dos serviços e determinar o
que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados.
10.2.5. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato.
10.2.6. Aprovar os serviços executados, bem como os materiais utilizados para esse
fim.
10.2.7. Atestar, após a verificação da conformidade, as notas fiscais/faturas
correspondentes da CONTRATADA.
10.2.8. Acompanhar o prazo de execução do Contrato.
10.2.9. Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade.
10.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto
deste Contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia
e ampla defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não:
11.1.1. Advertência
11.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na correção das falhas, vícios, imperfeições
ou defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três
décimos por cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por
cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar
a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do Município;
b) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previstas neste Termo de Referência que
fixem expressamente prazo de atendimento, bem como nos prazos definidos para a
assistência técnica: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia
decorrido, até o limite de 2% (dois por cento).
c) Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,07% (sete centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2,0% (dois por cento);
d) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre
a parcela inadimplida, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique
o aproveitamento da parcela executada;
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor
contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, REGÊNCIA
LEGAL E SUBCONTRATAÇÃO.
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12.1. As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas através
de Termo Aditivo, não podendo as comunicações expedidas modificar qualquer aspecto
substancial deste Contrato.
12.2 - As Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.º
8.883/94 e 9.648/98, regerá subsidiariamente, a aplicação deste Contrato e a solução
de litígios que eventualmente deles possam resultar.
12.3. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos
os serviços objeto do contrato.
12.4. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada
realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
CLÁUSULA TREZE - DO AMPARO LEGAL E DOS CASOS OMISSOS
13.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº
41/2022, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei
nº 8.666/93 e no Decreto Municipal.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 10.520/02 e na Lei 8666/93
e na legislação correlata.
CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO
14.1. O foro par dirimir qualquer questão referente ao presente Contrato será o da
Comarca do Município de Ubatã, excluído qualquer outro, ainda que privilegiado. E por
estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato
em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, após lido e achado conforme
é assinado pela CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
Ibirapitanga - Bahia, 23 de novembro de 2022.
__________________________________
Junilson Batista Gomes
Prefeita Municipal

__________________________________
Gráfica e Papelaria Coartes Ltda Me
CNPJ: 10.548.424/0001-49
Pascoal Vieira dos Santos
CPF: 973.562.045-68
Responsável Legal

Testemunha 01: _________________________ CPF: _________________________
Testemunha 02: _________________________ CPF: _________________________
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