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ATA DE REGISTRO DE PRECOS Ng 197/2022
PREGAO ELETRdNICO N® 058/2022-SRP
PROCESSO ADM1NISTRAT1VO N5 271/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos onze dias do mesde outubro de dois mil evinte e dois, 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa juridica
de direito publico interne, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na
Prag;a ACM Junior, 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Cilcno Pereira dos Santos, brasilciro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RC 05.672.898-00 SSP-BA, doravante
denominado CONTRATANTE, nos tormos da Lei na 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro
de Prego n2 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nc 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classiiica?ao das propostas apresentadas no Pregao Eletronico n2 058/2022-SRP,
confonne Ata homologada em 11/10/2022, resolve REGISTRAR OS PRECOS para a eventual contratagao dos itens
a seguir elencados, conforme especificafdes do Termo de Referenda, que passa a fazer parte integrante desta,
tendo sido, os referidos prefos, oferecidos pela empresa PNEUBOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o na
16.365.777/0001-90, com sede na Rodovia BR 101.01, Bairro Vennelho, CEP 44.436.864, Santo Antonio de Jesus
- BA, neste ato representada pelo Sr. Marcello Costa de Souza, portador da Cedula de Identidade n2
245937960SSP/BA e CPF na 281.795.795-49, cuja proposta foi classificada no certame.

clAusula prjmeira- do objeto
1.1 O objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contratafao de empresa para future e eventual aquisifao de
pneus para a frota de vefculos pequenos e pesados deste Municipio, para atender a demands atraves da
Secretaria Municipal de Transporte e Servi9os Publicos deste municipio, na modalidade pregSo eletronico para
registro dc prefos, conforme cspccifica?6es constantes do edital e seus anexos, conforme especifica^oes
constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:
LOTE03

ITEM

DESCR1CAO

VEICULO E
PLACA

UND

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1

PNKU, radial,borrachudo
referenda 295/80r,
aro22.5, sem camara,
montado e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado.O item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: marca do
pneu;especificafao do
pneu; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliagao

Ca9amba
PAC Placa
0ZE0 420

UND

16

R$
2.400,00

R$
38.400,00

MARCA

STEELMARK
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de conformidade.emitido
por organismo acreditado
pelo
INMETRO.ostentando a
identificagao da
certifica^o compulsoria
aprovada pelo Sistema
Brasileiro de Avalia^ao de
Confomidade
(SBAC],conforme disposto
na legislate vigente do
INMETRO; Apresentafao
do codigo DOT- Semana e
ano de fabricafao; 0
produto devera possuir
no ano de fabricate; 0
produto devera possuir
no maximo 12 (dize)
meses de fabrica^ao
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._____
PNEU, radial.LISO,
referencia 295/80r,
aro22.5, sem camara,
montado e alinhado e
balanceado, nao
remoldado e nao
recauchutado.O item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: marca do
pneu;especifica?ao do
pneu; Selo do INMETRO;
Certificado de avaliagao
de conformidade.emitido
por organismo acreditado
pelo
INMETRO.osteritando a
identificapao da
certificapao compulsoria
aprovada pelo Sistema
Brasileiro de Avaliapao de
Confomidade
(SBAC).conforme disposto
na legislapao vigente do
INMETRO; Apresentapao
do codigo DOT- Semana e
ano de fabricapao; 0
produto devera possuir

mo»«a

ccuri

>V

Capamba
PAC Placa
OZEO 420

UND

6

R$
2.100,00

R$
12.600,00

STEELMARK
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no ano dc fabricu^ao; 0
produto deve>*a possuir
no maximo 12 (dize)
meses de fabricapao
contado a partir da data
da entrega.. 0 fabricante
ou importadordeve
possuir registro junto ao
inmctro calender as
portaria do Inmetro, do
contran e normas ABNT

______ vigenies.______________ ___________
TOTAL: R$ 51.111)0,00 [cinquenta eum mil reals).

LOTE 06
4.’

5 ITEM

^3 md

^'fvDESCRICAoti.^ : sVEICULO
•UNID^ ? QUANT, ‘VALOR r.;vALOR|
1irUNIT.^ •iTOTAL^i
E PLACA &
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PNEU, radial, referenda.
185R/141C(102/100R) sem
camara, montado e alinhado
e baianccadn, nao remoldado

e nao recauchutado. 0 item
devera
apresentar
os

1

seguintes dados inipresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especifica^o do pneu;
Seio
do
INMETRO;
Certiflcado de avaliacao de
conformidade, emitido por
organism© acreditado pclo
INMETRO,
ostentando a
identificacao da certificacan
compulsoria aprovada pelo
Sistcma
Brasilciro
dc
Avaliacao de Conformidade
(SBAC), confnrme disposto
na legislacao vigente do
INMETRO; Aprcsentacao do
codigo DOT - Semana e ano
de fabricacao; 0 produto
devera possuir no maximo 12
(doze) mcscs dc fabricacao
contado a partir da data da
entrega..O fabricante ou
importador deve possuir
registro junto ao Inmetro e
atendcr as portaria do
Inmetro, do Contran e
normas ABNT vigentes.O
fabricante ou importador

VW Kombi
Placa N2J
8832 (saude)
VW Kombi
Placa ERB
7941 (social)

UND

16

R$

RS

330,00

5.280.00

GOODYEAR
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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 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; Especificapao do pneu;
Selo
do
1NMETR0;
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), conform© 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, referencia
185/65, aro 15, 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, emitido por

FIAT
FIOR1NO
Ambulancia
Placa PL)
8635

UNO

12

R$
306,50

R$
3.678,00

GOODYEAR

UND

48

R$
458,00

R$
21.984,00

GOODYEAR

Chevrolet
Montana
Placa
PLA
4840

Chevrolet
Montana
Ambulancia
Placa
PLB
3887
Chevrolet
Montana
Placa
PKV
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organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a
identificacao da certificacao
compulsoria aprovada pelo
Ststema
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._____
PNEU, radial, referencia
175/70, aro 14, 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; EspecificafSo do pneu;
Seio
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 vigentes.
PNEU, radial, referencia
205/75, aro 16 sem camara,
montado e alinhado e

9628
Fiat
Cronos Plava
PLJ9701

VWGol
Piaca PLB
1376 VW
Gol Piaca PLB
7163
VWGOL
PLACA
PLB0530 Fiat
Uno Vivace
PKX0795
Ambulanica
Strada Piaca
PK08062
Ambulancia
Strada Piaca
PK0 3318

UND

72

R$
435,00

R$
31.320,00

KELLY

Fiat Ducato
Piaca NZM
0336

UND

10

R$
612,00

R$
6.120,00

GOODYEAR
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balanceado, nao remoldado
e nao recauchutado. 0 item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especifkafao 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 Brasiletro 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. 0
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 dimara,
montado e alinhado e
balanceado, nao remoldado
e nao recauchutado. 0 item
devera apresentar os
seguintes dados impresso
sobre o mesmo: Marca do
pneu; Especificapao 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

Citroen Air
Cross Placa
PLR5F20

UND

8

R$
450,00

R$
3.600,00

GOODYEAR
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fabri cacao 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.
PNEU, radial, referencia
175/70, aro 13 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, 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. 0
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 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, emitido por
organismo acreditado pelo
INMETRO, ostentando a

MuHicfcio ng

MUNIZ
FERREIRA
HOfct* teas*, HOlt> OlHfE

Fiat Palio Fire
Placa
PJC7066
Fiat Uno Way
Placa
NTQ6850

UND

20

RS
310,00

R$
6.200,00

KELLY

Chevrolet
SPIN placa
RPG7E23

UND

10

R$
460,00

R$
4.600,000

GOODYEAR
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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. 0
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 camara,
montado e alinhado e
balanceado, nao remoldado e
n5o 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; 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

Chevrolet
Onix placa
RPA9C68

UND

8

mu
IM Ferreira
NOSE*
NOStA
NTf

R$
306,00

R$
2.448,00

GOODYEAR
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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).
1.2. A existencia de pre^os registrados nao obriga a Administrayao a firmar as contratafoes que deles poderao
advir, facultando-se a realizafao de licitapo especifica para a contrata^o pretendida, sendo assegurada ao
beneftciario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condifoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS 6RGAOS PARTICIPANTES
2, 0 6rgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Transporte e Servipos Publicos.
2.2. Poder3 utilizar-se da Ata de Registro de Prepos, ainda, qualquer 6rgao ou entidade da Administrapao que nao
tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condipoes e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Prepo 039, de 26/03/2017, e na Lei n* 8.666/93.
2.3. Caberd ao fornecedor benefici£rio da Ata de Registro de Prepos, observadas as condipoes nela estabelecidas,
optar pela aceitapao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigapoes
anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisipoes ou contratapoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de Regi stro
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 drgiios n3o participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao 6rgao 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 ampia defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cteusulas contratuais, em relapSo as
suas prdprias contratapoes, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
CLAUSULA TERCE1RA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3. A Ata de Registro de Prepos tera vig&ncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
I'?

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA^AO DA ATA DE REGISTRO DE PREPOS
4.0 prepo registrado podera ser revisto nos termos da alinea ''d" do inciso 11 do caput do art 65 da Lei 8.666/93,
em decorrGncia de eventual redupao dos prepos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociapoes junto aos fornecedores.
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4.1. Quando o pre?o inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar»se superior ao pre;o praticado no
mercado, o orgao gerenciador deveri:
4.1,1. Convocar o fornecedor visando a negocia^ao para redupao de pre^os e sua adequa^ao ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negocia^ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicafao
de penalidade;
V!
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada a ordem de
ciassificagao original do certame.
4.2. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando £ negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado nos termos
da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei nB 8.666/93, quando cablvel, para rever o prego registrado em
razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6m de consequencias incalcul£veis,
retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando ilea econdmica extraordiniria e extracontratual.
4.4. Caso inviivel 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.
4.6. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragdes havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos componentes dos custos devidamente
justificada.
4.7. Na anilise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotar£, para verificagao dos pregos
constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela pr6pria unidade, devendo a deliberagao,
o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser instruida com justificativa da escolha do criterio e
memoria dos respectivos calculos, para decisao da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a anSIise do pedido de revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trSmite do process© de revisao de
pregos, estando, neste caso, sujeita as sangoes previstas no Edital Convocatdrio, salvo a hipdtese de liberagao do
fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociagoes, o 6rgao gerenciador dever£ proceder h revogagao parcial ou total da Ata
de Registro de Pregos, mediante publicagSo no Diirio Oficial do Municipio,
4.10.6 proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao.
*:
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4.12.Havendo qualquer alterapao, o orgao gerenciador encaminhar^ copia atualizada da Ata de Registro de Pre^os
aos orgaos parti cipantes, 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:

r:

5.1. Nao cumprir as conduces da Ata de Registro de Prefos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administrate, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer san?ao prevista nos incisos ill ou IV do caput do art 87 da Lei n8 8.666, de 1993, ou no art 7s da Lei nfi
10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Prefos 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.
5.5. Em qualquer das hipdteses acima, o 6rgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do fornecedor
aos orgaos participantes, se houver.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATACAO COM OS FORNECEDORES

i'?

6. De acordo com o artigo 62 da Lei n2 8.666/93, o instrumento de contrato 6 facultativo nas licitafoes com valor
at6 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 poder£ ser substituido por outros instrumentos h£beis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autoriza5ao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos
anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratato, exigiveis no artigo 55 da Lei n2 8.666/93,
tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigagoes da contratada e da contratante; casos de rescisao
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratafSo com o fornecedor registrado observara a classificatosegundo a ordem da ultima proposta
apresentada durante a fase competitiva da licita£<U> que deu origem a presente ata e sera formalizada mediante
(a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c) autoriza^ao de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar], conforme disposto no artigo 62 da Lei n9 8.666/93, e obedecidos os requisites
pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Pre?o nfi 039, de 26/01/2017.
6.3. O 6rgao convocarl a fornecedora com pre^o registrado em Ata para, a cada contratapao, no prazo de 03 (tr§s)
dias titeis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato], sob
pena de decair do direito a contrata^ao, sem prejuizo das sangioes previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preyos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicita^ao justificada do fornecedor e aceita pela
Administra?ao.
6.5. Previamente formalizafao de cada contratayao, o Municipio realizara consulta £ regularidade fiscal da
Contratada para identificar possivel proibifao de contratar com o Poder Publico e verificar a manuten^ao das
condic&es de habilita^So.
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6.6. A Contratada ficari obrigada a aceitar, nas mesmas condi^oes contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessaries, ate o Hmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.7. E vedada a subcontrata9ao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga^oes
assumidas, todas as condi^des de habilitate e qualificato exigidas na licita^ao.
CLAUSULA SfcTIMA - DA VIG^NCIA DA CONTRATA^AO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terd vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a vigencia do
credito or^amentario, admitindo-se a prorroga^ao diante do proposito de atendimento do interesse publico pela
nao interrupto do service de fornecimento do medicamento a populate.

CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
8. 0 prefo dos services contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorrogafao do
contrato, com base na variapao do Indice Nacional de Pre^os ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou
por outro indicador que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgCES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obriga^oes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Setpoes "DA
OBRIGAgAO DO CONTRATADO” e "DA OBRIGA£AO DO CONTRATANTE” do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEB1MENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO
r:

10.0s bens serao recebidos na forma do item "DO RECEB1MENT0 PROV1S6RIO E DEFINITiVO" do edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA • DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLS DA EXECU^AO DO CONTRATO
12. A fiscalizato da contrata?ao sera exercida por urn representante da Administrate, ao qual competira dirimir
as ddvidas que surgirem no curso da execute do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrate.
12.1. A fiscalizato de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeifoes tecnicas, vfeios redibitdrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrSncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administrate ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n9
8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotarS em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execute do
contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionSrios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necess^rio £ regularizapao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos k
autoridade competente para as providencias cabiveis.

*!

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS 1NFRA£0ES E DAS SAN^OES ADMINISTRAT1VAS
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13.Aapura?aoeaplica?aode sanies dar-se-^na forma da Se?ao "DAS SANgOES" do edital.
CLAUSULA DfiCIMA QOARTA - DAS DISPOSigdES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termode Referenda.
Edital, independentemente de transcrigao, a Ata de Registro de Prepos, o Termo de Referenda e
14.1. Integrant o
a proposta da empresa.
14.2. Nos cases omissos aplicar-se-ao as disposes constantes da Lei „■ 10.520/02 do Decreto Municpal que
Registro de Prepo n« 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n- 123/06, e da Lei n 8.666/93,
regulamento o
subsidiariamente.
14.3. 0 fore para dirimir questoes relativas a presente Ata serd o da Cidade de Nazard, com exclusao de qualquer
t-

outro, por mats privilegtado que seja.

Muniz Ferreira - BA, 11 deoutubro de 2022.
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MUNICIPII
(jiieno Kereli'a dos Santos------CPF n2 597.084.505-10
^ RG 05.672.898-00
Prefeito

OM LTDA
Representante al: Marcello Costa de Souza
Cl: 245937960SSP/8A
CPF: 281.795.795-49
Contratada
•v-

i?
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

_______

NOME:
CPF:
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