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Muniz Ferreira

Atas

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MUNIClPIO O£

MUNIZ
FERREIRA
MOJtA MQDA, NOS9A CINIC

ATA DE REGISTRO DE PRECQS NS 196/2022
PREGAO ELETRONICO
058/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 271/2022
VALIDADE: 12 (DOZE] MESES

Aos onze dias do mes de outubro de dois mil e vinte e dois, 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede
administrativa Prefeitura Municipal na Prafa ACM Junior, n9168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz
Ferreira - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro,
maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado
CONTRATANTE, nos termos da Lei nQ 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro
de Prefo nQ 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n9 8.666/93, e as demais
normas legais correlatas, m face da classifica^ao das propostas apresentadas no Pregao Eletronico
ns 058/2022-SRP, conforme Ata homologada em 11/10/2022, resolve REGISTRAR OS PRE£OS
para a eventual contrata^ao dos itens a seguir elencados, conforme especificafdes do Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos pre^os, oferecidos pela
empresa LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n9 01.503.803/0001-21,
com sede na Av. Getulio Vargas, 256, Centro, Cruz das Almas - BA, CEP:44.380-000, neste ato
representada pelo Sr Dilson Santos de Oliveira Junior, portador da Cedula de Identidade n2
1520277423 SSP/BA e CPF n9 042.619.745-33, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contratafao de empresa para future e eventual
aquisi^ao de pneus para a frota de vefculos pequenos e pesados deste Municfpio, para atender a
demanda atraves da Secretaria Municipal de Transporte e Servifos Publicos deste municipio, na
modalidade pregao eletronico para registro de pre^os, conforme especificafoes constantes do
edital e seus anexos, conforme especificafoes constantes do Edital e quantidades estabelecidas
abaixo:

LOTEOl

ITEM
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VEICULO E
UND
PLACA

QUANT.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL
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1

PNEU,
radial,
referencia 1400,
aro 24, com 16
lonas,
sem
nao
camara,
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca
do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
Veiculo
ostentando
a
Patrol
identificapao da
845B
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC],
conforme
disposto
na
legislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentapao do
codigo DOT Semana e ano de
fabricapao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
(doze] meses de
fabricapao
contado a partir

UND

14

MUNICIPtO D £

MUNIZ
FERREIRA
N O S S A 1CR0A, H O C 5 A C 6 N 7 t

R$
3.857,14

R$
53.999,96
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MUNICfPIO OE

MUNIZ
FERREIRA
NOISA ((DBA. NOSSA CIMIt

da
data
da
entrega.
0
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.

TOTAL: R$ 53.999,96 (cinquenta e tres mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis
centavos].

LOTE 02

ITEM

1

VEICULO E
PLACA

UNO

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia pneu
dianteiro
12.5/80 aro 18
com 12 lonas,
Veiculo
sem camara, nao
Retro
remoldado e nao Escavadeira
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o

UND

6

R$
2.211,15

R$
13.266,90

DESCRI£AO
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MOKICfPiO OE

MUNIZ
FERREIRA
HOSSA tEPPA. HCSS* CENTS

mesmo: Marca
do
pneu;
Especifica^ao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
legislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
(doze) meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O '
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
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2

vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
PNEU,
radial,
borrachudo,
referenda pneu
dianteiro 19.5L
aro 24, 16 lonas,
sem
camaras,
nao remoldado e
nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca
do
pneu;
Especifica^ao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Veiculo
Retro
Certificado
de
avaliacao
de Escavadeira
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
tT\WTT% T.

* j? *

f

*

UNO

6

MUN!C(PiO OE

MUNIZ
FERREIRA
MOSS* tEDB», N O 5i* CBNtt

R$
5.005,51

R$
30.033,06

•r________
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MUNICiPIO OE

MUNIZ
FERREIRA
HOH* IIOO». NOES* CINIC

legislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT Semana e ano de
fabricacao; 0
produto devera
possuir
no
12
maximo
(doze) meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..0
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..0
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
TOTAL: R$ 43.299,96 (quarenta e tres mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis
centavos).

LOTE 04

ITEM

DESCRICAO

VEICULO E
PLACA

UNO

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL
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MUNIClPIO OE

MUNIZ
FERREIRA
N O5S» ! £ 0 0 A .
OSSA CCNIC
n

1

PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia,
275/80R,
aro
22.5,
sem
camara, montado
e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca
do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
na
disposto
legislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
r.

4

Onibus
Escolar
Mercedes
UND
Benz Placa
OUR8202 /
PJC8513

A

H /AAA 4

A

R$

16

~

AA

2.370,00

J* -

O

R$ 37.920,00

4 rf? A
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2

MUMICtPIO D£

MUNIZ
FERREIRA
PIOSS* rEP#A. JiOSS* C6N»e

(doze) meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
e
Contran
normas
ABNT
vigentes.
PNEU,
radial,
Liso, referencia,
275/80R,
aro
22.5,
sem
camara, montado
e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
Onibus
item
devera
Escolar
apresentar
os
SPEEDMA
R$
Mercedes
R$ 10.200,00
seguintes dados
UNO
6
X
Benz Placa
1.700,00
impresso sobre o
OUR8202 /
mesmo: Marca
P]C8513
do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra§a 30 de Julho, n° 168, Centro
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MliNICfPIO 0£

MUNIZ
FERREIRA
>JOI>S* rCRBA. KOSSA CBWTt:

acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC],
conforme
disposto
na
legislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
(doze) meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra9a 30 de Julho, n° 168, Centro
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MUKICfPtO OE

MUNIZ FERREIRA

MOSS* T 6 8 ft * , NOSSA CEMtt

normas
vigentes.

3

ABNT

PNEU,
radial,
LISO , referencia,
235/75R,
aro
17.5,
sem
camara, montado
e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca
do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
[SBAC],
conforme
disposto
na
legislacao
vigente
do
INMETRO;

Onibus
Escolar
Marcedes
Bens Placa
PLR8F90

r. 1*3 frnc. >!£i /r\r»rk-i

UND

4

R$ 745,00

R$ 2.980,00

c./\ t3_~r»r\ A~.
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4

Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
(doze] meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
PNEU,
radial,
LISO,
borrachudo,
referencia,
235/75R,
aro
sem
17.5,
camara, montado
e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca

Onibus
Escolar
Marcedes
Bens Placa
PLR8F90

UND

4

•-» r* J _

MUMCiPIO DE

MUNIZ
FERREIRA
flOSSA rtPOA, HOSSA C6NtE

R$
1.000,00

R$ 4.000,00

T..U-__o i *? «■»
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MlfNlCiBtO DC

MUNIZ
FERREIRA
»<©SSA rcnoA,
cenis:
wossa

do
pneu;
Especifica^ao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC],
conforme
disposto
na
legislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
(doze] meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
on
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..O
jt _

t_tt___

_____o
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M U >■' t C! P i O O E

MUNIZ FERREIRA
NOSSA TEPO*. NOSSA CE'iTE.

5

fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes,
PNEU,
radial,
borrachudo
referenda 9.00,
aro 20, com
camara, montado
e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutadona
o 0 item devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca
do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBACX
conforme
disposto
na
legislacao

Onibus
escolar
Volkswagem
placa NYQ
1996

/'HID T. 19 'TOC. >l<ei /AOOl

UNO

C.A

10

9/1 A**

R$
1.700,00

R$ 17.000,00

~<> ICQ
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6

vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
12
maximo
(doze) meses de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega.O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
PNEU,
radial,
liso, referencia
9.00, aro 20, com
camara, montado
e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutadona
o 0 item devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca
do
pneu;
Especificapo do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,

Onibus
escolar
Volkswagem
placa NYQ
1996

UND

tz a

6

____ r*J —

MUNIClPtO 06

MUNIZ
FERREIRA
N O -J S A ' E 0 0 A , N O 5 5 A CEMtC

R$
2.050,00

_

R$ 12.300,00

__o i /zo

e~* __

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDUWMKRBQ0ZFQJEXODFBOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

WESTLA
KE

Sexta-feira
21 de Outubro de 2022
16 - Ano X - Nº 1946
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MUNSCfPIO DE

MUNIZ
FERREIRA
NOSSA TEPBa, NOS5A f, EUlfc

ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
iegislacao
vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto devera
possuir
no
maximo
12
(doze) meses de
fabricacao
contado a partir
. da
data
da
entrega.O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e atender as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
TOTAL: R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais).

LOTE05

ITEM

DESCRI£AO

VEICULO E
UNO
PLACA

mwDT. io 'roc a/nnni

QUANT

C.A 13.^on

VALOR
ONTARIO

VALOR
TOTAL

—o 1^0
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Mumcioio

oe

MUNIZ FERREIRA

N O b 5 A T t P 0 A . NOSSA C B N T C

1

PNEU, radial, liso,
referenda,
215/75R,
aro
17.5, sem camara,
montado
e
alinhado
e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especifica^ao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
por
emitido
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC], conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto
devera
possuir
no
maximo 12 (doze)
meses
de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
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entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
radial,
PNEU,
borrachudo,
referencia,
215/75R,
aro
15.5, sem camara,
montado
e
alinhado
e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
Microonibu
impresso sobre o
R$
s Iveco UND
10
R$ 399,99
mesmo: Marca do
3.999,90
Placa NTD
pneu;
4346
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
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compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto
devera
possuir
no
maximo 12 (doze)
meses
de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU, radial, liso,
referenda,
215/75R,
aro
17.5, sem camara,
montado
e
alinhado
e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
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item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
[SBAC], conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto
devera
possuir
no
maximo 12 (doze)
meses
de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
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ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU,
radial
borrachudo,
referencia,
750,
aro 16, 12 lonas.
Com
camara.
montado
e
alinhado
e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado. 0
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Microonibu
Especificafao do
s Volares
pneu ; Selo do
Placa OLE
INMETRO;
7049UNO
Certificado
de
Placa RDG
avaliacao
de
4H83 e
conformidade,
Sem Placa
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
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Apresentacao do
codigo DOT Semana e ano de
fabricacao;
0
produto
devera
possuir
no
maximo 12 (doze]
de
meses
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
ou
fabricante
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU, radial, Liso,
referencia,
750,
aro 16, 12 lonas.
Com
camara,
montado
e
alinhado
e
Microonibu
balanceado, nao
s Volares
remoldado e nao
Placa OLE
recauchutado. 0
7049UND
item
devera
Placa RDG
apresentar
os
4H83 e
seguintes dados
Sem Placa
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificafao do
pneu ; Selo do
INMETRO;
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Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo DOT
Semana e ano de
fabricacao;
0
produto
devera
no
possuir
maximo 12 (doze)
de
meses
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
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junto ao Inmetro e
atender
as
do
portaria
Inmetro,
do
▼.
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Contran e normas
ABNT vigentes.
TOTAL: R$ 68.499,98 (sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reals e noventa e oito
centavos].

Totalizando: R$ 250.199,90 (duzentos e cinquenta mil cento e noventa e nove reals e
noventa centavos).
1.2. A existencia de prefos registrados nao obriga a Administrafao a firmar as contratayoes que
deles poderao advir, facultando-se a realizapao de licitagao especifica para a contratafao
pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em
igualdade de condifoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Transporte e Servi^os Publicos.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prefos, ainda, qualquer orgao ou entidade da
Administrafao que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condifoes e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prego ne
039, de 26/01/2017, e na Lei ns 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre^os, observadas as condifdes nela
estabelecidas, optar pela aceita^ao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigagoes anteriormente assumidas.

2.4. As aquisipoes ou contratapoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de Registro de Prepos.
2.5. As adesoes k ata de Registro de Prepos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do
quantitative de cada item registrado na ata de Registro de Prepos para o orgao gerenciador e orgaos
participantes, independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranpa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigapoes contratualmente assumidas e a aplicapao, observada
a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relapao as suas proprias contratapoes, informando as ocorrencias ao
orgao gerenciador.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE FREEDS
3. A Ata de Registro de Pre^os tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA ■ DA ALTERAfAO DA ATA DE REGISTRO DE PREfOS
4. 0 prefo registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso I! do caput do art. 65 da
Lei nQ 8.666/93, em decorrencia de eventual redufao dos pre^os praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negocia^oes
junto aos fornecedores.
4.1. Quando o prefo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pre^o
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociafao para redu^ao de preyos e sua adequafao ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem aplica?ao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia^ao, observada a
ordem de classifica^ao original do certame.
4.2. Quando o prefo de mercado tornar-se superior aos pre^os registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador
podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando h negociafao de prefos e sua adequa^ao ao praticado pelo
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n- 8.666/93, quando cabfvel,
para rever o prefo registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisfveis, ou previsiveis,
porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou,
ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do prmcipe, configurando alea economica
extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada
a veracidade dos motives e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando
cabivel.
t.
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4.6. A cada pedido de revisao de pre^o devera o fornecedor comprovar e justificar as altera^oes
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variafao dos
componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrafao adotara, para
verificafao dos prefos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela propria unidade, devendo a delibera^ao, o deferimento ou indeferimento da
alterag ao solicitada ser instrufda com justificativa da escolha do criterio e memdria dos respectivos
calculos, para decisao da Administrafao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a analise do pedido de revisao de prefos serao devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo
de revisao de prefos, estando, neste caso, sujeita as san^oes previstas no Edital Convocatorio, salvo
a hipotese de libera^ao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociafoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogapao parcial
ou total da Ata de Registro de Pre?os, mediante publicaf ao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuafao ou reajuste de prefos da contratafao.

4.12. Havendo qualquer altera?ao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de
Registro de Pre?os aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA • DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa em processo administrative especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as condifoes da Ata de Registro de Prepos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administrafao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sanfao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nQ 8.666, de 1993, ou no
art. 7Q da Lei
10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Pre^os podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou for^a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
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5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro
do fornecedor aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATAgAO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei ns 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas
licitafoes com valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substituido por outros instrumentos habeis
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza^ao de compra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da
contratafao, exigiveis no artigo 55 da Lei nQ 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de
entrega; obrigafoes da contratada e da contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras
pertinentes.)
6.2. A contrata^ao com o fornecedor registrado observara a classificagaosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licita^ao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a] instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c)
autorizafao de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo
62 da Lei nQ 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Prefo n- 039, de 26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com prepo registrado em Ata para, a cada contratapao, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;
ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contratapao, sem prejuizo das sanpoes
previstas no Edital e na Ata de Registro de Prepos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitapao justificada do fornecedor
e aceita pela Administrapao.
6.5. Previamente a formalizapao de cada contratapao, o Municipio realizara consulta a regularidade
fiscal da Contratada para identificar possivel proibipao de contratar com o Poder Publico e verificar
a manutenpao das condipoes de habilitapao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.7. E vedada a subcontratapao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execupao do contrato, em compatibilidade com as
obrigapoes assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATAgAO

7.
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a
vigencia do credito orpamentario, admitindo-se a prorrogapao diante do proposito de atendimento
do interesse publico pela nao interruppao do servipo de fornecimento do medicamento a populapao.
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14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcri^ao, a Ata de Registro de Prefos, o Termo
de Referencia e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposicoes constantes da Lei ns 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Prefo ne 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar nQ
123/06, e da Lei n9 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade deNazare, com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, 11 de outubro de 2022.

ICf]
REIRA
Gileno Pereira dos Santos
CRF ns 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
_ Prefeito

DILSON SANTOS
OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
DILSON SANTOS OLIVEIRA
''JUNIOR:04261974533

JUNIOR:04261 974533” Dados: 2022.10.13 loao^s-osw
c/-

LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA
Representante legal: Dilson Santos de Oliveira Junior
Cl: 1520277423 SSP/BA
CPF ne 042.619.745-33
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 271/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/2022-SRP
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Contratação de empresa para futuro e eventual
aquisição de pneus para a frota de veículos pequenos e pesados deste Município, para atender a
demanda através da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos deste município, na
modalidade pregão eletrônico para registro de preços, conforme especificações constantes do edital e
seus anexos.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira
da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao
PREGÃO ELETRONICO, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem
legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da
presente licitação para as empresas:
LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.503.803/0001-21, com sede
na Av. Getúlio Vargas, 256, Centro, Cruz das Almas – BA, CEP:44.380-000.
LOTE 01

ITEM

1

VEICULO E
PLACA

UND

QUANT.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

MARCA

PNEU,
radial,
referencia 1400,
aro 24, com 16
lonas,
sem
câmara,
não
remoldado e não
recauchutado. O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Veiculo
Certificado
de
Patrol 845B
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificação da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC), conforme

UND

14

R$
3.857,14

R$
53.999,96

SPEEDMAX

DESCRIÇÃO
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disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentação do
código
DOT
Semana e ano de
fabricação;
O
produto
devera
possuir
no
máximo 12 (doze)
meses
de
fabricação
contado a partir
da
data
da
entrega.
O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
TOTAL: R$ 53.999,96 (cinquenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis
centavos).

LOTE 02

ITEM

1

DESCRIÇÃO

VEICULO E
PLACA

PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia pneu
dianteiro 12.5/80
aro 18 com 12
lonas,
sem
câmara,
não
remoldado e não
recauchutado. O
item
devera
apresentar
os
Veiculo Retro
seguintes dados
Escavadeira
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo

UND

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

UND

6

R$
2.211,15

R$
13.266,90

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDUWMKRBQ0ZFQJEXODFBOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

MARCA

ASC

Sexta-feira
21 de Outubro de 2022
31 - Ano X - Nº 1946

Muniz Ferreira

Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

2

acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir
no
maximo 12 (doze)
meses
de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia pneu
dianteiro
19.5L
aro 24, 16 lonas,
sem
câmaras, Veiculo Retro
não remoldado e Escavadeira
não
recauchutado. O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados

UND

6

R$
5.005,51

R$
30.033,06
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impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir
no
maximo 12 (doze)
meses
de
fabricacao
contado a partir
da
data
da
entrega..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador deve
possuir registro
junto ao Inmetro
e
atender
as
portaria
do
Inmetro,
do
Contran
e
normas
ABNT
vigentes.
TOTAL: R$ 43.299,96 (quarenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis
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centavos).

LOTE 04

ITEM

DESCRIÇÃO

VEICULO E
PLACA

UND

QUAN
T

VALOR
UNIT

1

PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia,
275/80R, aro 22.5,
sem
câmara,
montado
e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou

Ônibus
Escolar
Mercedes
Benz
Placa
OUR8202
/
PJC8513

UND

16

R$ 2.370,00

VALOR
TOTAL

R$
37.920,00
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2

importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU, radial, Liso,
referencia,
275/80R, aro 22.5,
sem
câmara,
montado
e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de

Ônibus
Escolar
Mercedes
Benz
Placa
OUR8202
/
PJC8513

UND

6

R$ 1.700,00

R$
10.200,00
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3

fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU,
radial,
LISO , referencia,
235/75R, aro 17.5,
sem
câmara,
montado
e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de

Ônibus
Escolar
Marcedes
Bens Placa
PLR8F90

UND

4

R$ 745,00

R$ 2.980,00
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4

fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU,
radial,
LISO, borrachudo,
referencia,
235/75R, aro 17.5,
sem
câmara,
montado
e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na

Ônibus
Escolar
Marcedes
Bens Placa
PLR8F90

UND

4

R$ 1.000,00

R$ 4.000,00
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5

legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU,
radial,
borrachudo
referencia
9.00,
aro
20,
com
câmara, montado e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutadonao
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro

Ônibus
escolar
Volkswagem
placa NYQ
1996

UND

10

R$ 1.700,00

R$
17.000,00
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6

de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente
do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega.O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU, radial, liso,
referencia
9.00,
aro
20,
com
câmara, montado e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutadonao
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de Avaliacao de
Conformidade
(SBAC), conforme
disposto
na
legislacao vigente

Ônibus
escolar
Volkswagem
placa NYQ
1996

UND

6

R$ 2.050,00

R$
12.300,00
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do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega.O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do Inmetro, do
Contran e normas
ABNT vigentes.
TOTAL: R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais).

LOTE 05

ITEM

DESCRIÇÃO

VEICULO E
PLACA

UND

QUANT

VALOR
UNTÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

1

PNEU, radial, liso,
referencia,
215/75R, aro 17.5,
sem
câmara,
montado e alinhado
e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
mesmo: Marca do
pneu; Especificação
do pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de
Avaliacao
de

Microonibus
Volkswagem
(M ascarello)
Placa
PLO
2B71

UND

8

R$ 999,90

R$
7.999,20

GOODTRIP
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2

Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
legislacao vigente do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia,
215/75R, aro 15.5,
sem
câmara,
montado e alinhado
e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o
Microonibus
mesmo: Marca do
Iveco - Placa
pneu; Especificação
NTD 4346
do pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria

UND

10

R$ 399,99

R$
3.999,90
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3

aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
legislacao vigente do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU, radial, liso,
referencia,
215/75R, aro 17.5,
sem
câmara,
montado e alinhado
e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes
dados
impresso sobre o Microonibus
mesmo: Marca do Iveco - Placa
pneu; Especificação NTD 4346
do pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da

UND

4

R$ 999,89

R$
3.999,56
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certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
legislacao vigente do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU,
radial,
borrachudo,
referencia, 750, aro
16, 12 lonas. Com
câmara, montado e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutado.
O
Microonibus
item
devera
Volares
apresentar
os
Placa OLE
seguintes
dados
7049 - Placa
impresso sobre o
RDG 4H83 e
mesmo: Marca do
Sem Placa
pneu; Especificação
do pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por
organismo
acreditado
pelo

UND

36

R$ 958,42

R$
34.503,12
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INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
legislacao vigente do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
PNEU, radial, Liso,
referencia, 750, aro
16, 12 lonas. Com
câmara, montado e
alinhado
e
balanceado,
não
remoldado e não
recauchutado.
O Microonibus
item
devera
Volares
apresentar
os Placa OLE
seguintes
dados 7049 - Placa
impresso sobre o RDG 4H83 e
mesmo: Marca do Sem Placa
pneu; Especificação
do pneu ; Selo do
INMETRO;
Certificado
de
avaliacao
de
conformidade,
emitido
por

UND

18

R$ 999,90

R$
17.998,20
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organismo
acreditado
pelo
INMETRO,
ostentando
a
identificacao
da
certificacao
compulsoria
aprovada
pelo
Sistema Brasileiro
de
Avaliacao
de
Conformidade
(SBAC),
conforme
disposto
na
legislacao vigente do
INMETRO;
Apresentacao
do
codigo
DOT
Semana e ano de
fabricacao;
O
produto
devera
possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado
a partir da data da
entrega..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT
vigentes..O
fabricante
ou
importador
deve
possuir
registro
junto ao Inmetro e
atender as portaria
do
Inmetro,
do
Contran e normas
ABNT vigentes.
TOTAL: R$ 68.499,98 (sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito
centavos).

Totalizando: R$ 250.199,90 (duzentos e cinquenta mil cento e noventa e nove reais e noventa
centavos).

PNEUBOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.365.777/0001-90, com sede na Rodovia BR 101, 01,
Bairro Vermelho, CEP 44.436.864, Santo Antonio de Jesus – BA.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDUWMKRBQ0ZFQJEXODFBOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
21 de Outubro de 2022
45 - Ano X - Nº 1946

Muniz Ferreira

Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

LOTE 03

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
PNEU, radial,borrachudo
referencia 295/80r,
aro22.5, sem câmara,
montado e alinhado e
balanceado, não
remoldado e não
recauchutado.O item
devera apresentar os
seguintes dados
impresso sobre o mesmo:
marca do
pneu;especificação do
pneu; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliação
de conformidade,emitido
por organismo acreditado
pelo
INMETRO,ostentando a
identificação da
certificação compulsoria
aprovada pelo Sistema
Brasileiro de Avaliação de
Confomidade
(SBAC),conforme
disposto na legislação
vigente do INMETRO;
Apresentação do codigo
DOT- Semana e ano de
fabricação; O produto
devera possuir no ano de
fabricação; O produto
devera possuir no
maximo 12 (dize) meses
de fabricação contado a
partir da data da
entrega.. O fabricante ou
importador deve possuir
registro junto ao Inmetro
e atender as portaria do
Inmetro, do contran e
normas ABNT vigentes.
PNEU, radial,LISO,
referencia 295/80r,
aro22.5, sem câmara,
montado e alinhado e
balanceado, não
remoldado e não
recauchutado.O item
devera apresentar os
seguintes dados
impresso sobre o mesmo:
marca do

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

MARCA

VEICULO
E PLACA

UND

QUANT

Caçamba
PAC Placa
OZE0 420

UND

16

R$
2.400,00

R$
38.400,00

STEELMARK

Caçamba
PAC Placa
OZE0 420

UND

6

R$
2.100,00

R$
12.600,00

STEELMARK
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pneu;especificação do
pneu; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliação
de conformidade,emitido
por organismo acreditado
pelo
INMETRO,ostentando a
identificação da
certificação compulsoria
aprovada pelo Sistema
Brasileiro de Avaliação de
Confomidade
(SBAC),conforme
disposto na legislação
vigente do INMETRO;
Apresentação do codigo
DOT- Semana e ano de
fabricação; O produto
devera possuir no ano de
fabricação; O produto
devera possuir no
maximo 12 (dize) meses
de fabricação contado a
partir da data da
entrega.. O fabricante ou
importador deve possuir
registro junto ao Inmetro
e atender as portaria do
Inmetro, do contran e
normas ABNT vigentes.
TOTAL: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

LOTE 06

ITEM

DESCRIÇÃO

VEICULO
E PLACA

UNID

QUANT

1

PNEU, radial, referencia,
185R/141C(102/100R) sem
câmara,
montado
e
alinhado e balanceado, não
remoldado
e
não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao de Conformidade

VW Kombi
Placa NZJ
8832 (saúde)
VW Kombi
Placa ERB
7941 (social)

UND

16

VALOR
UNIT

R$
330,00

VALOR
TOTAL

MARCA

R$
5.280,00

GOODYE
AR
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2

(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12
(doze)
meses
de
fabricacao contado a partir
da data da entrega..O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes..O fabricante ou
importador deve possuir
registro junto ao Inmetro e
atender as portaria do
Inmetro, do Contran e
normas ABNT vigentes.
PNEU, radial,
referencia,
185/65.
aro
14
sem
câmara,
montado
e
alinhado e balanceado, não
remoldado
e
não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12
(doze)
meses
de
fabricacao contado a partir
da data da entrega..O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes..O fabricante ou
importador deve possuir
registro junto ao Inmetro e
atender as portaria do
Inmetro, do Contran e
normas ABNT vigentes.

FIAT
FIORINO
Ambulância
Placa PLJ
8635

UND

12

R$
306,50

R$
3.678,00
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4

PNEU, radial, referencia
185/65,
aro
15,
sem
câmara,
montado
e
alinhado e balanceado, não
remoldado
e
não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12
(doze)
meses
de
fabricacao contado a partir
da data da entrega.O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes.
PNEU, radial, referencia
175/70,
aro
14,
sem
câmara,
montado
e
alinhado e balanceado, não
remoldado
e
não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo

Chevrolet
Montana
Placa
PLA
4840
Chevrolet
Montana
Ambulância
Placa
PLB
3887
Chevrolet
Montana
Placa
PKV
9628
Fiat
Cronos Plava
PLJ 9701

UND

48

R$
458,00

R$
21.984,0
0

GOODYE
AR

VW Gol
Placa PLB
1376
VW
Gol Placa
PLB 7163
VW GOL
PLACA
PLB0530 Fiat
Uno Vivace
PKX0795
Ambulânica
Strada Placa
PKO8062
Ambulãncia
Strada Placa
PKO 3318

UND

72

R$
435,00

R$
31.320,0
0

KELLY

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDUWMKRBQ0ZFQJEXODFBOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
21 de Outubro de 2022
49 - Ano X - Nº 1946

Muniz Ferreira

Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

5

6

12
(doze)
meses
de
fabricacao contado a partir
da data da entrega.O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes.
PNEU, radial, referencia
205/75, aro 16 sem
câmara, montado e
alinhado e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado. O item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especificação do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema Brasileiro de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado a partir
da data da entrega. O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes.
PNEU, radial, referencia
205/60, aro 16 sem
câmara, montado e
alinhado e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado. O item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especificação do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao

Fiat Ducato
Placa NZM
0336

UND

10

R$
612,00

R$
6.120,00

GOODYE
AR

Citroen Air
Cross Placa
PLR 5F20

UND

8

R$
450,00

R$
3.600,00

GOODYE
AR
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compulsoria aprovada pelo
Sistema Brasileiro de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado a partir
da data da entrega. O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes.
PNEU, radial, referencia
175/70, aro 13 sem
câmara, montado e
alinhado e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado. O item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especificação do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema Brasileiro de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado a partir
da data da entrega. O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes.
PNEU, radial, referencia
205/60, aro 16 sem
câmara, montado e
alinhado e balanceado, não
remoldado e não
recauchutado. O item
devera apresentar os

Fiat Palio
Fire Placa
PJC7066
Fiat Uno Way
Placa
NTQ6850

UND

20

R$
310,00

R$
6.200,00

KELLY

Chevrolet
SPIN placa
RPG7E23

UND

10

R$
460,00

R$
4.600,00
0

GOODYE
AR
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seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especificação do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema Brasileiro de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12 (doze) meses de
fabricacao contado a partir
da data da entrega. O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do
Contran e normas ABNT
vigentes.
PNEU, radial, referencia,
185/70.
aro
14
sem
câmara,
montado
e
alinhado e balanceado, não
remoldado
e
não
recauchutado.
O
item
devera
apresentar
os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu;
Especificação
do
pneu ; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Sistema
Brasileiro
de
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), conforme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Apresentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; O produto
devera possuir no maximo
12
(doze)
meses
de
fabricacao contado a partir
da data da entrega..O
fabricante ou importador
deve possuir registro junto
ao Inmetro e atender as
portaria do Inmetro, do

Chevrolet
Onix placa
RPA9C68

UND

8

R$
306,00

R$
2.448,00
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Contran e normas ABNT
vigentes..O fabricante ou
importador deve possuir
registro junto ao Inmetro e
atender as portaria do
Inmetro, do Contran e
normas ABNT vigentes.
TOTAL: R$ 85.230,00 (oitenta e cinco mil duzentos e trinta reais).

Totalizando: R$ 136.230,00 (cento e trinta e sei mil, duzentos e trinta reais).
Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da
Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e
art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Muniz Ferreira, 11 de outubro de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito
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município de

MUNIZ FERREIRA
MOSSA 7EROA. NOSSA GENTE

PORTARIA MUNICIPAL N°. 106/2022 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre o gozo de férias para servidor que
integra o quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, Estado da Bahia, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a necessidade de disciplinar os
procedimentos de concessão de férias do servidor que compõe o quadro da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, com fulcro no Art. 87 da Lei Municipal n°
238/2001;

RESOLVE

Art. Io - Estabelece férias ao servidor abaixo identificado:

NOME DO SERVIDOR

MATRÍCULA

PERÍODO AQUISITIVO

SEC. RESP.

Manoel Reis de Jesus

704

24/10/2022 A 22/11/2022

INFRA

Art. 2o. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Muniz Ferreira, Estado da Bahia, em 21 de outubro de 2022.

S

'ò-í’friin Municipal
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