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Atas
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP: 44.565-000. doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP: 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa LOGIDATA SOLUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI,
estabelecida na Santa Maria Q AC 300, Conjunto D, nº 06, CNPJ n° 30, BRASILIA/DF, CEP:
72.500-124, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo
Sra. Fernanda Castro de Oliveira, portador da carteira de identidade RG n° 3.017.172-SSP/DF,
inscrito no CPF sob o n° 043.140.211-60 , 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 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°16/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
172/2022, 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, câmaras de ar e protetores para atender as demandas dos Fundos e das
Secretarias do Município de Varzedo:

Item

9

Descrição Detalhada Marca Fabricante Modelo/Versão Quantidade Valor
do Objeto Ofertado
Unitário
PNEU 1100R22, 16 LONAS
BORRACHUDO, ORIGINAL DE
FABRICA, EXCLUSIVO PARA
EIXO
LIVRE,
BANDA
DE
RODAGEM
PLANA
QUE
PROPORCIONAM
EXCELENTE
DESEMPENHO EM SERVIÇOS
MISTOS (ON-ROAD E OFFROAD),
INDICADO PARA VEÍCULOS DE
CARGA, PRODUTO NOVO (SEM
USO), PNEU NÃO PODE SER
REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA
ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA. COM
SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA N.º 544,
DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA
AS
MARCAS
PIRELLI,
GOODYEAR,
FIRESTONE, MICHELIN OU DE
QUALIDADE
SIMILAR
OU
SUPERIOR. Pneu Aro 22 Jk
11.00-22 16PR 152/147K Jet King
(Borrachudo)

JK TIRES

JK TIRES

16PR 152/147K
Jet King
(Borrachudo)

8,0000

3.299,0000

Valor Total

26.392,0000
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PNEU 1000R20, 16 LONAS
RADIAL
BORRACHUDO,
ORIGINAL
DE
FABRICA,
EXCLUSIVO PARA EIXO LIVRE,
BANDA DE RODAGEM PLANA
QUE
PROPORCIONAM
EXCELENTE DESEMPENHO EM
SERVIÇOS MISTOS (ON-ROAD E
OFFROAD), INDICADO PARA
VEÍCULOS
DE
CARGA,
PRODUTO NOVO (SEM USO),
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA JK TIRES
ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA. COM
SELO DO INMETRO IMPRESSO,
CONFORME PORTARIA N.º 544,
DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA
AS
MARCAS
PIRELLI,
GOODYEAR,
FIRESTONE, MICHELIN OU DE
QUALIDADE
SIMILAR
OU
SUPERIOR.
JK
TYRE BORR JET TRAK TT 10.0020 16PR 146/142 K (

JK TIRES

16PR 146/142 K

16,0000

2.999,0000

47.984,0000

VALOR DA PROPOSTA: 74.376,0000
Valor total da proposta: R$ 74.376,00(Setenta e quatro mil e trezentos e setenta e seis
reais).
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 ordem de fornecimento, de acordo com o
disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com fornecimento de forma parcelada, 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 Varzedo não será
obrigado à adquirir a quantidade total dos pneus, câmaras 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° 16/2022, 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
do produto, 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
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3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a data da entrega, com base
nas ordens de fornecimento solicitadas pelo Município no período;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar, a nota fiscal e/ou fatura dos pneus, câmaras
e protetores entregues de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Varzedo e conter o número do empenho correspondente;
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura dos pneus, câmaras e protetores entregues, a(s) empresa(s)
deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do futuro contrato) os seguintes
documentos:
a – 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.
b – 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.
c – 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.
d – 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.
e – 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.
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. 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.
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1. O prazo de entrega dos pneus, câmaras e protetores é de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento que ocorrerá de forma parcelada, no Almoxarifado
Central do Município, no horário de 08h às 12horas.
4.2. Os pneus, câmaras e protetores serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
4.3. Os pneus, câmaras e protetores poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da fornecedora, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.4. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos pneus, câmaras de ar e
protetores e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.7. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a: 12 (doze) meses;
4.8. Os itens deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses e deverão acompanhar o certificado
de garantia emitido pelo fabricante.
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4.9. O prazo previsto no Item 4.1, poderá ser prorrogado, quando solicitado com as devidas
justificativas e aceita pelo Município.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados nesta Ata de Registro
de Preços;
5.2. Promover, por meio de seu representante legal (gestor da Ata de Registro de Preços), o
acompanhamento e a fiscalização desta Ata, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando, em registro próprio, falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
5.3. Proporcionar à licitante vencedora as facilidades necessárias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços;
5.4. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos pedidos a serem feitos;
5.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas deste Ata de Registro de Preços;
5.6. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento dos pneus, câmaras e protetores.
5.7. Assegurar-se de que os preços desta Ata de Registro estejam compatíveis com os preços
praticados no mercado pelos demais fornecedores do objeto desta Ata de Registro de Preços, de
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.8. Notificar, por escrito, a contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro de Preços, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Manter a qualidade e validade dos pneus, câmaras e protetores exigida conforme esta Ata de
Registro de Preços, bem como, deverá arcar com substituições em decorrência de defeitos de
fabricação, avarias das embalagens (se existir), armazenamento inapropriado e outros eventos
advindos do transporte que possam causar prejuízo ao Município.
6.2. Trocar as suas expensas, no todo em parte os pneus, câmaras e protetores em que se
verifiquem danos em decorrência de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de
fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua
substituição, quando for o caso, no prazo de até 15 (quinze) dias, improrrogáveis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do futuro contrato, inclusive desabastecimento das
Secretarias do Município, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, fato
que será levado ao conhecimento no que couber a autoridade superior para as providências
devidas, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo Município;
6.4. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta Ata de Registro de Preços;
6.5. Comunicar ao Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo
de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
6.6. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica durante a execução desta Ata de
Registro de Preços;
6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata de Registro de Preços,
sem anuência do Município, sob pena de rescisão;
CLÁUSULA VII – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
7.1. A fiscalização da Contratada será exercida por um representante devidamente credenciado
pelo Município, observadas as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui, reduz e nem exime a
responsabilidade da fornecedora quanto à perfeita execução do fornecimento contratado e a
observância de todos os preceitos de boa técnica, incluindo a responsabilidade perante terceiros,
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por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, conforme disposto no artigo 70 da referida lei.
7.3. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto desta Ata de Registro
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.
7.4. São atribuições do representante do CONTRATANTE:
7.5. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas nesta Ata de
Registro, buscando garantir a fiel execução contratual;
7.6. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o Município e a
Contratada, envolvido direta ou indiretamente com o objeto contratual;
7.7. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior
hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua competência;
7.8. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da conformidade
dos pneus, câmaras e protetores entregues, no prazo previsto nesta Ata, para efeito de pagamento;
7.9. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a
veracidade das informações, sendo comunicada a contratada para a devida correção e
reapresentação;
CLÁUSULA VIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da futura contratação,
respeitada a ampla defesa e o contraditório, e ainda o devido Processo Legal, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no decorrer do processo: suspensão do direito
de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
desta Ata de Registro;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, contratual: multa
diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata de Registro;
f) Inexecução parcial desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro;
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo Município 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.
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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, câmaras de ar e
protetores.
10.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, 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 da 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 na 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 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.
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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° 16/2022 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 Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo/BA, 15 de setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

LOGIDATA SOLUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP: 44.565-000. doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP: 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP,
estabelecida na Rua Marechal Octávio Saldanha, 8422 - Pinheirinho – CEP 81.150-060, Curitiba –
PR, CNPJ n° 13.545.473/0001-16, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste
ato representada pelo Sr. KAUE MUNIZ DO AMARAL, portador da carteira de identidade RG n°
10.117.444-1, inscrito no CPF sob o n° 074.127.859-66 , 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 58/2020 e 26/2017, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°16/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 172/2022, 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, câmaras de ar e protetores para atender as demandas dos Fundos e das
Secretarias do Município de Varzedo:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

15

PNEU 1400 -24 12 LONAS,
ORIGINAL DE FABRICA,
EXCLUSIVO PARA EIXO LIVRE,
BANDA DE RODAGEM PLANA
QUE PROPORCIONAM
EXCELENTE DESEMPENHO EM
SERVIÇOS MISTOS (ON-ROAD
E OFFROAD), INDICADO PARA
VEÍCULOS DE CARGA,
PRODUTO NOVO (SEM USO),
PNEU NÃO PODE SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA
ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA.
COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES

08

Unidade

MARCA

SUPERGUIDER
G2/L2

VALOR
UNIT R$

VALOR
TOTAL R$

R$
4.449,00

R$
35.592,00
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16

18

PNEU 17.5-25 16 LONAS,
ORIGINAL DE FABRICA,
EXCLUSIVO PARA EIXO LIVRE,
BANDA DE RODAGEM PLANA
QUE PROPORCIONAM
EXCELENTE DESEMPENHO EM
SERVIÇOS MISTOS (ON-ROAD
E OFFROAD), INDICADO PARA
VEÍCULOS DE CARGA,
PRODUTO NOVO (SEM USO),
PNEU NÃO PODE SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA
ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA.
COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES
PNEU 12.5/80-18, 10 LONAS,
ORIGINAL DE FABRICA,
EXCLUSIVO PARA EIXO LIVRE,
BANDA DE RODAGEM PLANA
QUE PROPORCIONAM
EXCELENTE DESEMPENHO EM
SERVIÇOS MISTOS (ON-ROAD
E OFFROAD), INDICADO PARA
VEÍCULOS DE CARGA,
PRODUTO NOVO (SEM USO),
PNEU NÃO PODE SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA
ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA.
COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES.

16

Unidade

04

Unidade

GRIP PIONNER
G2/L2

FORERUNNER
R4

R$
5.113,10

R$ 81.809,60

R$
2.379,80

R$ 9.519,20
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19

22

24

27

28

29

PNEU 12-16.5, 10 LONAS,
ORIGINAL DE FABRICA,
EXCLUSIVO PARA EIXO LIVRE,
BANDA DE RODAGEM PLANA
QUE PROPORCIONAM
EXCELENTE DESEMPENHO EM
SERVIÇOS MISTOS (ON-ROAD
E OFFROAD), INDICADO PARA
VEÍCULOS DE CARGA,
PRODUTO NOVO (SEM USO),
PNEU NÃO PODE SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO, ECOLÓGICO OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA
ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA.
COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES.
CAMARA DE AR PARA PNEU
1216.5, PRODUTO NOVO (SEM
USO), ORIGINAL DE FABRICA,
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA.
CAMARA DE AR PARA PNEU
19.5X24, PRODUTO NOVO
(SEM USO), ORIGINAL DE
FABRICA, FABRICAÇÃO DE 1ª
LINHA.
PROTETOR ARO 20, PRODUTO
NOVO (SEM USO), ORIGINAL
DE FABRICA, FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA.
PROTETOR ARO 24, PRODUTO
NOVO (SEM USO), ORIGINAL
DE FABRICA, FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA.
PROTETOR ARO 25, PRODUTO
NOVO (SEM USO), ORIGINAL
DE FABRICA, FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA.

04

Unidade

06

Unidade

04

FORERUNNER
SKS-1

R$ 1.737,00

R$ 6.948,00

TORTUGA

R$ 241,00

R$ 1.446,00

Unidade

TORTUGA

R$ 615,67

R$ 2.462,68

30

Unidade

SBN

R$ 49,00

R$ 1.470,00

20

Unidade

SBN

R$ 114,00

R$ 2.280,00

12

Unidade

SBN

R$ 229,00

R$ 2.748,00
R$ 144.275,48

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 ordem de fornecimento, de acordo com o
disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com fornecimento de forma parcelada, 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.
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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 Varzedo não será
obrigado à adquirir a quantidade total dos pneus, câmaras 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° 16/2022, 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
do produto, 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 subsequente a data da entrega, com base
nas ordens de fornecimento solicitadas pelo Município no período;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar, a nota fiscal e/ou fatura dos pneus, câmaras
e protetores entregues de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Varzedo e conter o número do empenho correspondente;
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura dos pneus, câmaras e protetores entregues, a(s) empresa(s)
deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do futuro contrato) os seguintes
documentos:
a – 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.
b – 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.
c – 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.
d – 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.
e – 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.
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. 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.
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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4.1. O prazo de entrega dos pneus, câmaras e protetores é de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento que ocorrerá de forma parcelada, no Almoxarifado
Central do Município, no horário de 08h às 12horas.
4.2. Os pneus, câmaras e protetores serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
4.3. Os pneus, câmaras e protetores poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da fornecedora, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.4. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos pneus, câmaras de ar e
protetores e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.7. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a: 12 (doze) meses;
4.8. Os itens deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses e deverão acompanhar o certificado
de garantia emitido pelo fabricante.
4.9. O prazo previsto no Item 4.1, poderá ser prorrogado, quando solicitado com as devidas
justificativas e aceita pelo Município.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados nesta Ata de Registro
de Preços;
5.2. Promover, por meio de seu representante legal (gestor da Ata de Registro de Preços), o
acompanhamento e a fiscalização desta Ata, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando, em registro próprio, falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
5.3. Proporcionar à licitante vencedora as facilidades necessárias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços;
5.4. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos pedidos a serem feitos;
5.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas deste Ata de Registro de Preços;
5.6. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento dos pneus, câmaras e protetores.
5.7. Assegurar-se de que os preços desta Ata de Registro estejam compatíveis com os preços
praticados no mercado pelos demais fornecedores do objeto desta Ata de Registro de Preços, de
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.8. Notificar, por escrito, a contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro de Preços, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Manter a qualidade e validade dos pneus, câmaras e protetores exigida conforme esta Ata de
Registro de Preços, bem como, deverá arcar com substituições em decorrência de defeitos de
fabricação, avarias das embalagens (se existir), armazenamento inapropriado e outros eventos
advindos do transporte que possam causar prejuízo ao Município.
6.2. Trocar as suas expensas, no todo em parte os pneus, câmaras e protetores em que se
verifiquem danos em decorrência de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de
fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua
substituição, quando for o caso, no prazo de até 15 (quinze) dias, improrrogáveis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
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6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do futuro contrato, inclusive desabastecimento das
Secretarias do Município, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, fato
que será levado ao conhecimento no que couber a autoridade superior para as providências
devidas, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo Município;
6.4. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta Ata de Registro de Preços;
6.5. Comunicar ao Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo
de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
6.6. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica durante a execução desta Ata de
Registro de Preços;
6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata de Registro de Preços,
sem anuência do Município, sob pena de rescisão;
CLÁUSULA VII – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
7.1. A fiscalização da Contratada será exercida por um representante devidamente credenciado
pelo Município, observadas as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui, reduz e nem exime a
responsabilidade da fornecedora quanto à perfeita execução do fornecimento contratado e a
observância de todos os preceitos de boa técnica, incluindo a responsabilidade perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, conforme disposto no artigo 70 da referida lei.
7.3. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto desta Ata de Registro
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.
7.4. São atribuições do representante do CONTRATANTE:
7.5. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas nesta Ata de
Registro, buscando garantir a fiel execução contratual;
7.6. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o Município e a
Contratada, envolvido direta ou indiretamente com o objeto contratual;
7.7. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior
hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua competência;
7.8. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da conformidade
dos pneus, câmaras e protetores entregues, no prazo previsto nesta Ata, para efeito de pagamento;
7.9. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a
veracidade das informações, sendo comunicada a contratada para a devida correção e
reapresentação;
CLÁUSULA VIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da futura contratação,
respeitada a ampla defesa e o contraditório, e ainda o devido Processo Legal, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no decorrer do processo: suspensão do direito
de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
desta Ata de Registro;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
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e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, contratual: multa
diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata de Registro;
f) Inexecução parcial desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro;
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo Município 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, câmaras de ar e
protetores.
10.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, 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 da 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 na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
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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 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° 16/2022 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 Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo/BA, 15 de setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP
Empresa Detentora da Ata
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Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP: 44.565-000. doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP: 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa PNEUBOM LTDA, estabelecida na RODOVIA BR 101, nº 01, Bairro: Barro
Vermelho, Santo Antônio de Jesus/BA, CEP: 44.572-610, CNPJ n° 16.365.777/0001-90,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr.
MARCELLO COSTA DE SOUZA, portador da carteira de identidade RG n° 02459379-60, inscrito
no CPF sob o n° 281.795.795-49, 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 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°16/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
172/2022, 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, câmaras de ar e protetores para atender as demandas dos Fundos e das
Secretarias do Município de Varzedo:
ITEM

1

2

Descrição

UNID

PNEU 175/70 R13 – ORIGINAL DE
FABRICA, PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
UNID
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.
PNEU 175/70, R 14, ORIGINAL DE
FABRICA, INDICADO PARA VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO UNID
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.

QUANT.

VALOR
UNITARIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

CATMAT

MARCA

12

R$
370,00

R$
4.440,00

358784

GOODYEAR

30

R$
380,00

R$
11.400,00

346733

GOODYEAR
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3

4

5

6

7

PNEU 175/65, R 14, ORIGINAL DE
FABRICA, INDICADO PARA VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.
PNEU 205/60 R 15, 8 LONAS ORIGINAL
DE
FABRICA,
INDICADO
PARA
VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PRODUTO
NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.
PNEU 205/70 R 15, 8 LONAS ORIGINAL
DE
FABRICA,
INDICADO
PARA
VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PRODUTO
NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.
PNEU 205/75 R 16, 8 LONAS ORIGINAL
DE
FABRICA,
INDICADO
PARA
VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PRODUTO
NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE
SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.
PNEU
235/75R15,
ORIGINAL
DE
FABRICA, INDICADO PARA VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º

UNID

16

R$
326,00

R$
5.216,00

344268

GOODYEAR

UND

16

R$
450,00

R$
7.200,00

427548

GOODYEAR

UNID

8

R$
451,00

R$
3.608,00

248851

GOODYEAR

UNID

20

R$
700,00

R$
14.000,00

464150

GOODYEAR

UNID

12

R$
637,00

R$
7.644,00

266977

GOODYEAR
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544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.

8

11

12

13

PNEU
185/65R15,
ORIGINAL
DE
FABRICA, INDICADO PARA VEÍCULOS
UTILITÁRIOS, PRODUTO NOVO (SEM
USO),
PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO
OU
SIMILAR. O ITEM DEVERA ATENDER
AS NORMAS ABNT. FABRICAÇÃO DE
1ª LINHA. COM SELO DO INMETRO
IMPRESSO, CONFORME PORTARIA N.º
544, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 E
ALTERAÇÕES. COM PADRÃO DE
QUALIDADE
TENDO
COMO
REFERÊNCIA AS MARCAS PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN
OU DE QUALIDADE SIMILAR OU
SUPERIOR.
PNEU 900X20, 16 LONAS, ORIGINAL
DE FABRICA, EXCLUSIVO PARA EIXO
LIVRE, BANDA DE RODAGEM PLANA
QUE PROPORCIONAM EXCELENTE
DESEMPENHO EM SERVIÇOS MISTOS
(ON-ROAD E OFFROAD), INDICADO
PARA
VEÍCULOS
DE
CARGA,
PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA. COM SELO
DO INMETRO IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E ALTERAÇÕES.
COM PADRÃO DE QUALIDADE TENDO
COMO REFERÊNCIA AS MARCAS
PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE,
MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR
OU SUPERIOR.
PNEU 295/80, R 22,5 BORRACHUDO
ORIGINAL DE FABRICA, INDICADO
PARA
VEÍCULOS
UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA. COM SELO
DO INMETRO IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E ALTERAÇÕES.
COM PADRÃO DE QUALIDADE TENDO
COMO REFERÊNCIA AS MARCAS
PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE,
MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR
OU SUPERIOR.
PNEU 275/80, R 22,5 BORRACHUDO
ORIGINAL DE FABRICA, INDICADO
PARA
VEÍCULOS
UTILITÁRIOS,
PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA. COM SELO
DO INMETRO IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E ALTERAÇÕES.
COM PADRÃO DE QUALIDADE TENDO
COMO REFERÊNCIA AS MARCAS
PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE,

UNID

30

R$
400,00

R$
12.000,00

275585

GOODYEAR

UNID

6

R$
1.656,00

R$
9.936,00

299878

GOODYEAR

UNID

14

R$
2.283,00

R$
31.962,00

337421

GOODYEAR

UNID

40

R$
2.506,00

R$
100.240,00

283321

GOODYEAR
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MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR
OU SUPERIOR.

14

20

21

23

25

26

PNEU
215/75R17.5,
12
LONAS,
ORIGINAL DE FABRICA, BANDA DE
RODAGEM COM DESENHO ROBUSTO
DE USO MISTO, ONROADE OFF-ROAD,
PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU
NÃO
PODE
SER
REMOLDADO,
RECAUCHUTADO,
REFORMADO,
ECOLÓGICO OU SIMILAR. O ITEM
DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT.
FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA. COM SELO
DO INMETRO IMPRESSO, CONFORME
PORTARIA N.º 544, DE 25 DE
OUTUBRO DE 2012 E ALTERAÇÕES.
COM PADRÃO DE QUALIDADE TENDO
COMO REFERÊNCIA AS MARCAS
PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE,
MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR
OU SUPERIOR.
CAMARA DE AR PARA PNEU 900X20,
ORIGINAL, FABRICAÇÃO DE 1ª LINHA,
CARREGADEIRA, BICO LONGO.
CAMARA DE AR PARA PNEU 1000X20,
PRODUTO
NOVO
(SEM
USO),
ORIGINAL DE FABRICA, FABRICAÇÃO
DE 1ª LINHA.
CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5/8018, PRODUTO NOVO (SEM USO),
ORIGINAL DE FABRICA, FABRICAÇÃO
DE 1ª LINHA.
CAMARA DE AR PARA PNEU 1400X24,
PRODUTO
NOVO
(SEM
USO),
ORIGINAL DE FABRICA, FABRICAÇÃO
DE 1ª LINHA.
CAMARA DE AR PARA PNEU 17.5X25,
PRODUTO
NOVO
(SEM
USO),
ORIGINAL DE FABRICA, FABRICAÇÃO
DE 1ª LINHA.

UNID

16

R$
1.000,00

R$
16.000,00

464151

GOODYEAR

UNID

10

R$
115,00

R$
1.150,00

300991

TORTUGA

UNID

30

R$
130,00

R$
3.900,00

244665

TORTUGA

UNID

6

R$
146,00

R$
876,00

468887

TORTUGA

UNID

25

R$
330,00

R$
8.250,00

468921

TORTUGA

UNID

10

R$
378,00

R$
3.780,00

468920

TORTUGA

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 ordem de fornecimento, de acordo com o
disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com fornecimento de forma parcelada, 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 Varzedo não será
obrigado à adquirir a quantidade total dos pneus, câmaras 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° 16/2022, 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:
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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
do produto, 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 subsequente a data da entrega, com base
nas ordens de fornecimento solicitadas pelo Município no período;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar, a nota fiscal e/ou fatura dos pneus, câmaras
e protetores entregues de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município de Varzedo e conter o número do empenho correspondente;
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura dos pneus, câmaras e protetores entregues, a(s) empresa(s)
deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do futuro contrato) os seguintes
documentos:
a – 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.
b – 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.
c – 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.
d – 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.
e – 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.
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. 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.
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1. O prazo de entrega dos pneus, câmaras e protetores é de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento que ocorrerá de forma parcelada, no Almoxarifado
Central do Município, no horário de 08h às 12horas.
4.2. Os pneus, câmaras e protetores serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
4.3. Os pneus, câmaras e protetores poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da fornecedora, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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4.4. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos pneus, câmaras de ar e
protetores e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.7. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a: 12 (doze) meses;
4.8. Os itens deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses e deverão acompanhar o certificado
de garantia emitido pelo fabricante.
4.9. O prazo previsto no Item 4.1, poderá ser prorrogado, quando solicitado com as devidas
justificativas e aceita pelo Município.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados nesta Ata de Registro
de Preços;
5.2. Promover, por meio de seu representante legal (gestor da Ata de Registro de Preços), o
acompanhamento e a fiscalização desta Ata, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando, em registro próprio, falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
5.3. Proporcionar à licitante vencedora as facilidades necessárias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços;
5.4. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos pedidos a serem feitos;
5.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas deste Ata de Registro de Preços;
5.6. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento dos pneus, câmaras e protetores.
5.7. Assegurar-se de que os preços desta Ata de Registro estejam compatíveis com os preços
praticados no mercado pelos demais fornecedores do objeto desta Ata de Registro de Preços, de
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.8. Notificar, por escrito, a contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução desta Ata de Registro de Preços, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Manter a qualidade e validade dos pneus, câmaras e protetores exigida conforme esta Ata de
Registro de Preços, bem como, deverá arcar com substituições em decorrência de defeitos de
fabricação, avarias das embalagens (se existir), armazenamento inapropriado e outros eventos
advindos do transporte que possam causar prejuízo ao Município.
6.2. Trocar as suas expensas, no todo em parte os pneus, câmaras e protetores em que se
verifiquem danos em decorrência de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de
fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua
substituição, quando for o caso, no prazo de até 15 (quinze) dias, improrrogáveis, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente;
6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do futuro contrato, inclusive desabastecimento das
Secretarias do Município, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, fato
que será levado ao conhecimento no que couber a autoridade superior para as providências
devidas, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo Município;
6.4. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta Ata de Registro de Preços;
6.5. Comunicar ao Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo
de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
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6.6. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica durante a execução desta Ata de
Registro de Preços;
6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata de Registro de Preços,
sem anuência do Município, sob pena de rescisão;
CLÁUSULA VII – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
7.1. A fiscalização da Contratada será exercida por um representante devidamente credenciado
pelo Município, observadas as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui, reduz e nem exime a
responsabilidade da fornecedora quanto à perfeita execução do fornecimento contratado e a
observância de todos os preceitos de boa técnica, incluindo a responsabilidade perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, conforme disposto no artigo 70 da referida lei.
7.3. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto desta Ata de Registro
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.
7.4. São atribuições do representante do CONTRATANTE:
7.5. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas nesta Ata de
Registro, buscando garantir a fiel execução contratual;
7.6. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o Município e a
Contratada, envolvido direta ou indiretamente com o objeto contratual;
7.7. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior
hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua competência;
7.8. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da conformidade
dos pneus, câmaras e protetores entregues, no prazo previsto nesta Ata, para efeito de pagamento;
7.9. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a
veracidade das informações, sendo comunicada a contratada para a devida correção e
reapresentação;
CLÁUSULA VIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da futura contratação,
respeitada a ampla defesa e o contraditório, e ainda o devido Processo Legal, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no decorrer do processo: suspensão do direito
de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
desta Ata de Registro;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, contratual: multa
diária de 0,5% sobre o valor atualizado desta Ata de Registro;
f) Inexecução parcial desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro;
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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8.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo Município 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, câmaras de ar e
protetores.
10.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, 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 da 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 na 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

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0QZRJI5NZG0RDCWMKU3OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022
26 - Ano XIV - Nº 2883

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
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° 16/2022 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 Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo/BA, 15 de setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

PNEUBOM LTDA
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, nesta cidade, e a
empresa LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA EPP, estabelecida na Avenida Getúlio
Vargas, nº 256, Centro, Cruz das Almas, Bahia, CNPJ n° 01.503.803/0001-21, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. Dilson Santos
Oliveira Junior, portador da carteira de identidade RG n° 15.202.774-23, inscrito no CPF sob o n°
042.619.745-33, 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 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 173/2022, 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 execução de
serviços de forma parcelada de pneus para serem utilizados pelos Fundos e Secretarias do
Município de Varzedo - Bahia:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

CATSERV

UND

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

1

Reforma de pneu
900x20 tração

VIPAL

10170

UND

10

R$ 861,00

R$ 8.610,00

2

Reforma de pneu
1000x20 tração

VIPAL

10170

UND

25

R$ 908,00

R$ 22.700,00

3

Reforma de pneu
1400x24 Tm

VIPAL

10170

UND

25

R$ 2.267,00

R$ 56.675,00

4

Reforma de pneu
275/80 R22,5
tração

VIPAL

10170

UND

40

R$ 991,00

R$ 39.640,00

5

Reforma de pneu
12,5/80x18 10L

VIPAL

10170

UND

10

R$ 1.384,00

R$ 13.840,00

6

Reforma de pneu
19,5 x24 Tm

VIPAL

10170

UND

10

R$ 3.074,00

R$ 30.740,00

7

Reforma de pneu
17,5x25 12 L Tm

VIPAL

10170

UND

20

R$ 3.302,00

R$ 66.040,00

VALOR TOTAL R$

R$ 238.245,00
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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 executados pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS da ordem de serviços, de acordo
com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com a execução dos serviços de forma
parcelada, 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, ou até a execução de todo quantitativo dos serviços registrados.
2.2. A prorrogação desta 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 Varzedo não será
obrigado à adquirir a quantidade total dos serviços de recapagem, 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° 17/2022, 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 executar 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 da execução dos serviços de qualquer item
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas a
execução dos serviços de reforma de pneus, 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 a execução dos
serviços de reforma de pneus e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, a nota
fiscal e/ou fatura do(s) serviços de reforma executado(s) de acordo com o respectivo empenho,
devendo ser emitida em nome do Município de Varzedo e conter o número do empenho
correspondente;
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) serviços executados, 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.
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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. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. 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.
CLÁUSULA IV – DO SERVIÇOS E DO PRAZO
4.1. Os serviços serão solicitados conforme a necessidade e solicitação do setor de compras, e a
CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega, a contar do
recebimento da requisição devidamente assinada.
4.2. Correrá por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes,
fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos serviços desta
Ata de Registro, em dias e horários de seu funcionamento, a ser divulgado junto aos
servidores que farão o acompanhamento dos serviços, deverão ser entregues/prestados nas
quantidades a serem estipulados e descritos na Ordem de Serviços ou requisição do
Departamento de compras deste Município.
4.3. Só serão aceitos os serviços de reforma que estiverem de acordo com as especificações
exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes.
4.4. Não serão aceitos serviços cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no
mercado. Não serão aceitos serviços cujas condições de armazenamento e transporte não sejam
satisfatórias;
4.5. A prestação dos serviços será acompanhada pelo fiscal do contrato designado por cada
secretaria, que estará com planilha recolhendo informações necessária, após os serviços
executados pela contratada. O funcionário da contratante irá assinar, para envio de relatório
mensal.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação dos serviços, através da unidade responsável
por esta atribuição.
5.2. Zelar para que durante a vigência do CONTRATO, sejam cumpridas as obrigações
assumidas com a CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na prestação dos serviços.
5.3. Efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados no futuro contrato;
5.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
5.5. Promover, por meio de seu representante legal (gestor do contrato), o acompanhamento e a
fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio,
falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
5.6. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos pedidos a serem feitos;
5.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos
da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento dos serviços de reforma de pneus.

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0QZRJI5NZG0RDCWMKU3OT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022
30 - Ano XIV - Nº 2883

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
5.9. Assegurar-se de que os preços do futuro contrato estejam compatíveis com os preços
praticados no mercado pelos demais prestadores de serviços do objeto desta Ata de Registro, de
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.10. Notificar, por escrito, a futura contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução do contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
6.1. Manter a qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito nesta Ata de
Registro, por conseguinte, no CONTRATO e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma
hipótese, outro diverso daqueles;
6.2. Assumir que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de custo, seguro, frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza;
6.3. A CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações desta Ata de
Registro, a partir da solicitação através de ordem de serviços do Setor solicitante;
6.4. Responsabilizar-se pela saúde seus funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia
de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;
6.5. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias;
6.6. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de
qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente;
6.7. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto da presente Ata de Registro;
6.8. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos;
6.9. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de
mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS;
6.10. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas;
6.11. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito da presente Ata de Registro e dos serviços a ele inerentes;
6.12. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e
registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela
CONTRATADA;
6.13. Cumprir os serviços conforme disposições do CONTRATO a ser firmado;
6.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou
omissão nos serviços de reforma de pneus da presente ATA DE REGISTRO;
6.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.
6.16. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de
Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem
reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização da Contratada será exercida por um representante devidamente credenciado
pelo Município, observadas as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui, reduz e nem exime a
responsabilidade da Contratada quanto à perfeita execução dos serviços de reforma de pneus
contratado e a observância de todos os preceitos de boa técnica, incluindo a responsabilidade
perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme disposto no artigo
70 da referida lei.
7.3. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser
prontamente atendidas pela futura Contratada.
7.4. São atribuições do representante do CONTRATANTE:
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7.5. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas no Contrato,
buscando garantir a fiel execução contratual;
7.6. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o Município e a
Contratada, envolvido direta ou indiretamente com o objeto contratual;
7.7. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior
hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua competência;
7.8. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da conformidade
dos serviços de reforma de pneus entregues, no prazo previsto no futuro Contrato, para efeito de
pagamento;
7.9. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a
veracidade das informações, sendo comunicada a contratada para a devida correção e
reapresentação;
CLÁUSULA VIII – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da futura contratação,
respeitada a ampla defesa e o contraditório, e ainda o devido Processo Legal, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no decorrer do processo: suspensão do direito
de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, contratual: multa
diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo Município enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviços em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O Prestador de Serviços terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
9.1.1. A pedido, quando:
9.1.1.1. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências desta Ata de Registro, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
9.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços de recapagem.
9.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, quando:
9.1.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
9.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
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9.1.2.3. Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
9.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
9.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
9.1.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
9.1.3. Automaticamente:
9.1.3.1. Por decurso de prazo de vigência desta Ata;
9.1.3.2. Quando não restarem prestadores de serviços registrados;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos prestadores de serviços
remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA X – DAS COMUNICAÇÕES
10.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
11.1. 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 XII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. 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.
12.2. 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 prestadores de serviços e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
12.3. Caberá ao prestador beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços de reforma,
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que os serviços não prejudiquem as
obrigações assumidas com o Contratante.
12.4. 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 XIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
13.1. Os preços que vierem a constar da Ordem de Serviços (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.
13.2. 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.
13.3. A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora desta 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.
13.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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° 17/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
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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 Santo Antônio de Jesus – 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.
Varzedo/BA,15 de setembro de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA EPP

Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:
a)______________________________

b) __________________________
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