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ATA
A DE REGIST
TRO DE PREÇ
ÇOS Nº 008/22019
P
PREGÃO
ELE
ETRÔNICO º 008/2019/SRP
P
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO
O Nº 0393/2019
VALID
DADE: 12 (DO
OZE) MESES
Aos vinte
v
e seisdias do mês dee julho de 20019 o Municíppio de Dom Macedo
M
Costaa, com sede nna Praça Connego Jose Louurenço
centroo Dom Maceddo Costa, insccrito no CNPJ sob o nº 13.8827.019/0001-58, neste atoo representado por seu PreefeitoEgnaldo
o Píton
Mouraa, nos termoss da Lei nº 10.520/02 Decreetos Municipais nº 020/2017, nº 015, de 2014; aplicanndo-se, subsiddiariamente, a Lei nº
8.666//93, e as dem
mais normas legais correlaatas, m face da classificaçção das propoostas apresenntadas no Preegão Eletrôn
nico nº
008/2019/SRP, connforme Ata puublicada em 26/07/2019
2
e homologada em 26/07/20119, resolve REGISTRAR OS
O PREÇOS para a
eventuual contrataçãão dos itens a seguir elenncados, confoorme especificcações do Teermo de Refeerência, que passa
p
a fazerr parte
integrante desta, teendo sido, os referidos preços, oferecidoos pela empreesa AUTOLUK COMERCIO
O DE PNEUM
MATICOS E PEÇAS
P
LTDA
A, inscrita no CNPJ
C
sob o nº 20.063.5566/0001-34, com sede na Rua
R Diomar Wambier
W
–, C
CEP 81.560-3330, no Municíípio de
Curitiiba - PR, nesste ato repressentada pelo((a) Sr(a). Josse Salesio Mu
uniz do Amaaral, portador (a) da Céduula de Identidaade nº
7r/1.4428.563 e CPF
F nº 509.124.0029-20, cuja proposta
p
foi claassificada em 1ºlugar no ceertame.
CLÁU
USULA PRIME
EIRA– DO OB
BJETO
1.
2.O objeto
o
desta Ata
A é o regisstro de preçoss para a evenntual aquisiçãão de pneus novos,
n
conforrme especificaações do Terrmo de
Referêência e quantidades estabeelecidas abaixxo:
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(NOTA
TA EXPLICAT
TIVA: As tabelas deste item
m e seu subiitem devem ser
s adaptadass e preenchiddas de
acorddo com o objeeto e as partiicularidades da
d aquisição, especificandoo também oss itens destinaados a
cada órgão particippante do registtro de preços (se houver).)
d preços registrados não obriga
o
a Adm
ministração a firmar
f
as conttratações quee deles
1.1. A existência de
poderrão advir, facuultando-se a realização dee licitação esppecífica para a contrataçãoo pretendida, sendo
asseggurada ao benneficiário do Registro a prefeerência de forrnecimento em
m igualdade dee condições.
CLÁU
USULA SEGU
UNDA - DOS ÓRGÃOS
Ó
PAR
RTICIPANTES
S
3.O órgão
ó
gerenciaador será a Seecretaria Munnicipal de Adm
ministração e Planejamento.
P
2.1. São
S participanttes os seguinttes órgãos:
a)Gabbinete do Preffeito; Secretarria de Adminisstração e Plannejamento; Seecretaria da Edducação; Seccretaria
da Saaúde; Secretaaria do Trabalhho e Ação Soocial; Secretarria de Obras Transportes e serviços Púúblicos;
Secreetaria de Cultuura Turismo e Desportos..
2.2. Poderá
P
utilizar--se da Ata de Registro de Preços,
P
ainda,, qualquer órggão ou entidadde da Adminisstração
que não
n tenha paarticipado do certame, meddiante prévia anuência doo órgão gerennciador, desdde que
devidaamente justifficada a vanntagem e respeitadas, noo que coubeer, as condições e as regras
estabeelecidas no Decreto
D
Municipal nº 015, dee 2014 e na Leei nº 8.666/93.
2.3. Caberá
C
ao forrnecedor beneficiário da Ata
A de Registro de Preçoss, observadas as condiçõees nela
estabeelecidas, optaar pela aceitaçção ou não doo fornecimentoo, desde que este
e fornecimento não prejuudique
as obrigações anteriormente asssumidas.
As aquisiçções ou contratações adicionais a que se
s refere estee item não pooderão excedeer, por
2.4.
órgãoo ou entidade, a cem por ceento dos quantitativos dos ittens do instrumento convoccatório e regisstrados
na ataa de registro de
d preços.
2.5.
As adesõees à ata de registro de preçços são limitaddas, na totaliddade, ao quínttuplo do quantitativo
de caada item regisstrado na ata de registro de preços paraa o órgão gerrenciador e órgãos particippantes,
indepeendente do núúmero de órgããos não particcipantes que eventualmente
e
e aderirem.
2.6. Ao
A órgão nãoo participante que aderir à presente ataa competem os atos relatiivos à cobrannça do
cumprimento pelo fornecedor das
d obrigaçõees contratualm
mente assumiddas e a apliccação, observvada a
c
de eventuais penalidades decorrentes do
d descumprimento de cláusulas
amplaa defesa e o contraditório,
contraatuais, em relaação às suas próprias contrratações, inforrmando as ocoorrências ao óórgão gerenciaador.
CLÁU
USULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA
A DE REG
GISTRO DE PR
REÇOS
4.A Ata
A de Registrro de Preços teerá vigência de
d 12 (doze) meses,
m
a conttar da data dee sua assinatura.
CLÁU
USULA QUAR
RTA - DA ALT
TERAÇÃO DA
A ATA DE REGISTRO DEP
PREÇOS
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4. O preço
p
registraddo poderá serr revisto nos teermos da alínea "d" do incisso II do caputt do art. 65 daa Lei nº
8.666/93, em decorrrência de eveentual reduçãoo dos preços praticados noo mercado ou de fato que eleve
e
o
custo dos bens registrados,
r
c
cabendo
ao órgão gerencciador promoover as negoociações juntto aos
forneccedores.
4.1. Quando
Q
o preeço inicialmente registradoo, por motivoo superveniennte, tornar-se superior ao preço
praticaado no mercaado, o órgão gerenciador deeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando
v
à neegociação para redução de
d preços e sua adequaçção ao
praticaado pelo merccado;
4.1.2. Frustrada a negociação,
n
liiberar o forneccedor do com
mpromisso asssumido e canccelar o registroo, sem
aplicaação de penaliidade;
4.1.3. Convocar oss demais forneecedores visaando igual opoortunidade de negociação, observada a ordem
de claassificação original do certaame.
4.2. Quando
Q
o preeço de mercaado tornar-se superior aos preços registtrados e o foornecedor, meediante
requeerimento deviddamente compprovado, não puder
p
cumprirr o compromissso, o órgão geerenciador pooderá:
4.3. Convocar
C
o forrnecedor visanndo à negociaação de preçoos e sua adequuação ao pratticado pelo meercado
nos teermos da alíneea “d” do incisso II do caputt do art. 65 daa Lei nº 8.666//93, quando ccabível, para rever
r
o
preço registrado em razão da superveniêência de fatoos imprevisívveis, ou prevvisíveis, poréém de
conseequências incaalculáveis, retaardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ouu, ainda em caaso de
força maior, casoo fortuito ouu fato do príncipe,
p
conffigurando áleea econômica extraordináária e
extraccontratual.
4.4. Caso
C
inviável ou frustrada a negociaçãoo, liberar o foornecedor do compromissoo assumido, caso
c
a
comunicação ocorrra antes do pedido
p
de fornecimento, seem aplicação da penalidadde se confirm
mada a
veracidade dos motivos e comprrovantes apressentados; e
4.5. Convocar
C
os deemais forneceedores para asssegurar igual oportunidadee de negociaçção, quando caabível.
4.6. A cada pedido de revisão dee preço deverrá o fornecedoor comprovar e justificar ass alterações havidas
na plaanilha apresentada anteriormente, demoonstrando anaaliticamente a variação doss componentees dos
custoss devidamentee justificada.
4.7. Na
N análise do pedido de reevisão, dentree outros critériios, a Adminisstração adotaará, para verifficação
dos preços
p
constaantes dos dem
monstrativos que
q acompannhem o pediddo, pesquisa de mercado dentre
empreesas de reconnhecido porte mercantil, proodutoras e/ou comercializaddoras, a ser reealizada pela própria
p
unidadde, devendo a deliberação,, o deferimentto ou indeferim
mento da alterração solicitadda ser instruídda com
justificcativa da escoolha do critérioo e memória dos
d respectivoos cálculos, para
p decisão dda Administraçção no
prazo de 30 (trinta)) dias. Todos os documentoos utilizados para
p a análisee do pedido de revisão de preços
p
serão devidamentee autuados, rubricados e numerados, senndo parte integgrante dos auttos processuaais.
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4.8. É vedado ao contratado innterromper o fornecimento enquanto agguarda o trâm
mite do processso de
revisãão de preços,, estando, neste caso, sujeita às sançõões previstas no Edital Coonvocatório, salvo
s
a
hipóteese de liberaçãão do forneceedor prevista nesta
n
Ata.
4.9. Não
N havendo êxito nas neggociações, o órgão gerencciador deverá proceder à reevogação parccial ou
total da
d Ata de Reegistro de Preços, mediannte publicaçãoo no Diário Oficial
O
do Munnicípio, e adootar as
mediddas cabíveis para
p obtenção de contrataçãão mais vantaajosa.
4.10.É
É proibido o pedido
p
de revissão com efeitoo retroativo.
4.11.N
Não cabe repaactuação ou reajuste
r
de preeços da contraatação.
4.12.H
Havendo quallquer alteraçãão, o órgão geerenciador enccaminhará cóppia atualizadaa da Ata de Reegistro
de Preeços aos órgããos participanttes, se houverr.
CLÁU
USULA QUINT
TA - DO CANCELAMENTO
O DO REGIST
TRO
5. O fornecedor terá o seu reegistro cancelado por desspacho do órrgão gerenciaador, assegurrado o
mpla defesa em
m processo addministrativo específico,
e
quando:
contraaditório e a am
5.1. Não
N cumprir as
a condições da
d Ata de Reggistro de Preçoos;
5.2. Não
N retirar a respectiva
r
notta de empenhho ou instrumeento equivalennte, ou não asssinar o contraato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem juustificativa aceeitável;
S
sançãoo prevista nos incisos III ou IV do caput doo art. 87 da Leei nº 8.666, dee 1993, ou no art. 7º
5.3. Sofrer
da Lei nº 10.520, dee 2002.
5.4. O cancelamennto do registrro de preços poderá ocorreer por fato suuperveniente, decorrente dee caso
fortuitto ou força maaior, que prejudique o cumpprimento da ata, devidamente comprovaddos e justificaddos:
5.4.1. Por razõess de interessee público;
d fornecedor.
5.4.2. A pedido do
E qualquer das
d hipótesess acima, o órggão gerenciaddor comunicarrá o cancelam
mento do regisstro do
5.5. Em
forneccedor aos órgããos participanntes, se houveer.
CLÁU
USULA SEXTA
A - DA CONT
TRATAÇÃO COM OS FORN
NECEDORES
S
6. Dee acordo com
m o artigo 62 da
d Lei nº 8.6666/93, o instruumento de contrato é facultativo nas licitações
com valor
v
até R$800.000,00 (oiteenta mil reais)), e em qualquer caso de compra
c
mediaante pronta enntrega,
indepeendente do vaalor.
6.1. Nesses
N
casoss, o instrumento de contraato poderá seer substituído por outros instrumentos hábeis
como carta-contraato, nota de empenho dee despesa e autorizaçãoo de compraa. Todavia, nesses
n
m vir previsttas as cláusuulas essenciaais da
instrumentos, ou em documenntos anexo a eles, devem
8
tais como: prazo de pagamentto; local de enntrega;
contraatação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93,
obrigaações da contratada e da coontratante; casos de rescisãão contratual, dentre outrass pertinentes.))
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6.2. A contrataçãoo com o forneecedor registrrado observarrá a classificaaçãosegundo a ordem da última
propoosta apresentaada durante a fase compeetitiva da licitação que deu origem à ppresente ata e será
formaalizada mediante (a) instruumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despeesa; c)
autorização de com
mpra; ou b) deescrever outroo instrumento similar), confoorme dispostoo no artigo 62 da Lei
nº 8.6666/93, e obeddecidos os reqquisitos pertineentes do Decrreto Municipall nº 015, de 20014.
6.3. O órgão convvocará a forneecedora com preço
p
registrado em Ata paara, a cada coontratação, noo prazo
de 033 (três) dias úteis,
ú
(a) efetuuar a retiradaa da Nota de Empenho ouu instrumento equivalente; ou, b)
assinaar o Contrato)), sob pena dee decair do diireito à contraatação, sem prejuízo das saanções previsstas no
Edital e na Ata de Registro
R
de Prreços.
6.4. Esse prazo poderá
p
ser prrorrogado, por igual períoddo, por solicitação justificada do forneceedor e
aceitaa pela Adminisstração.
6.5. Previamente
P
à formalizaçãoo de cada conntratação, o Município realizzará consulta à regularidadee fiscal
da Contratada para identificar possível prooibição de coontratar com o Poder Púúblico e verifficar a
manutenção das coondições de habilitação.
mos ou
6.6. A Contratadaa ficará obrigaada a aceitar, nas mesmas condiçõess contratuais, os acréscim
supressões contrattuais que se fizerem necesssários, até o limite de 25% (vinte e cincoo por cento) doo valor
inicial atualizado doo contrato.
6.7. É vedada a suubcontrataçãoo total do objetto do contratoo.
6.7.1. É admitidaa a subcontraatação parciall do objeto do
d contrato atéé o limite de 25% do valoor total
licitaddo, mediante prévia e exxpressa autorrização do órgão
ó
contrattante, observvados os reqquisitos
constaantes da Seção “DA CONT
TRATAÇÃO COM
C
OS FOR
RNECEDORE
ES” do Edital dde licitação quue deu
origem
m à presente ata
a de registroo de preços.
6.8. A Contratada deverá mantter durante tooda a execuçção do contraato, em comppatibilidade com as
obrigaações assumiddas, todas as condições dee habilitação e qualificação exigidas
e
na liccitação.
CLÁU
USULA SÉTIM
MA - DA VIGÊ
ÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O
7. Caada contrato firmado com
m o fornecedor terá vigênncia de até 12 (doze) meses, podenddo ser
prorroogado na form
ma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/933, até o limite legal.
l
CLÁU
USULA OITAV
VA - DO PREÇ
ÇO
8. Duurante a vigênncia de cada contratação,
c
os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁU
USULA NONA
A - DAS OBRIGAÇÕES DO
O CONTRATAN
NTE E DO CO
ONTRATADO
9. Ass obrigações do contratantte e da contraatada são aquuelas previstaas, respectivamente, nas Seções
S
“DA OBRIGAÇÃO
O
D CONTRAT
DO
TADO” e “DA OBRIGAÇÃO
O DO CONTRA
ATANTE” do eedital.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA - DO REC
CEBIMENTO E CRITÉRIO DE
D ACEITAÇÃ
ÃO DO OBJETTO
10.Oss bens serão recebidos naa forma do iteem “DO RECE
EBIMENTO PROVISÓRIO
P
E DEFINITIV
VO” do
edital..
CLÁU
USULA DÉCIM
MA PRIMEIRA
A - DO PAGAMENTO
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11.O pagamento dar-se-á na forrma do item “D
DO PAGAMEN
NTO” do editaal.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA SEGUNDA
A - DO CONT
TROLE DA EX
XECUÇÃO DO
O CONTRATO
O
12.A fiscalização da contrataçção será exeercida por um
m representaante da Administração, aoo qual
compeetirá dirimir as dúvidas quee surgirem noo curso da exxecução do coontrato, e de tudo dará ciêência à
Adminnistração.
12.1. A fiscalizaação de que trrata este item
m não exclui nem
n reduz a responsabilida
r
ade da forneccedora,
inclussive perante teerceiros, por qualquer irreggularidade, aiinda que resuultante de impperfeições téccnicas,
vícioss redibitórios, ou emprego de
d material innadequado ouu de qualidadee inferior, e, nna ocorrência desta,
não im
mplica em corrresponsabilidade da Adminnistração ou de
d seus agenttes e prepostoos, de conform
midade
com o art. 70 da Leei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do
d contrato anotará
a
em reegistro próprio todas as ocorrências
o
reelacionadas com
c
a
execuução do contrrato, indicando dia, mês e ano, bem coomo o nome dos funcionáários eventualmente
envolvvidos, determ
minando o que for necessário à regulaarização das faltas ou deffeitos observaados e
encam
minhando os apontamentos
a
s à autoridade competente para
p as providdências cabíveeis.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA TERCEIRA
A - DAS INFR
RAÇÕES E DA
AS SANÇÕES
S ADMINISTR
RATIVAS
13.A apuração e applicação de saanções dar-see-á na forma da
d Seção “DAS
S SANÇÕES”” do edital.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA QUARTA - DAS DISPO
OSIÇÕES GER
RAIS
14. Seerá anexada a esta Ata cóppia do Termo de
d Referênciaa.
14.1. Integram o Edital,
E
indepenndentemente de transcriçãão, a Ata de Registro
R
de P
Preços, o Termo de
Referêência e a propposta da emprresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, Deecretos
Municcipais nº 020/22017, nº 015, de
d 2014, e daa Lei nº 8.666/93, subsidiariaamente.
14.3. O foro para dirimir questõões relativas a presente Ata
A será o da Cidade de D
Dom Macedo Costa
comarca de Santo Antônio
A
de Jeesus, com exclusão de qualquer outro, poor mais privileggiado que sejaa.
Dom Macedo
M
Costaa, 26 de julho de 2019.

CIPAL DE DO
OM MACEDO COSTA
PREFEITURA MUNIC
Reepresentantee legal: Egnaldo Píton Mou
ura
CI: 0873192257
0
S
SSP-BA
e CPF: 998.481.9885-04
Prrefeito Municippal
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AU
UTOLUK CO
OMERCIO DE
E PNEUMAT
TICOS E PEÇ
ÇAS LTDA E
EPP
Represeentante legal: Jose Salesio Muniz do
o Amaral
CI: 7r/1.428.5563e CPF: 5009.124.029-200
Instruumento de outtorga de podeeres: contrato social
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AT
TA DE REGIST
TRO DE PRE
EÇOS Nº 008/22019
PREGÃO ELETRÔNICO º 008/2019/SR
RP
PROCE
ESSO ADMIN
NISTRATIVO Nº
N 0393/2019
VALIDA
ADE: 12 (DOZ
ZE) MESES
Aos vin
nte e seisdiaas do mês dee julho de 20019 o Municíppio de Dom Macedo
M
Costaa, com sede na
n Praça
Conegoo Jose Lourennço centro Dom Macedo Coosta, inscrito no
n CNPJ sob o nº 13.827.0019/0001-58, neste
n
ato
represeentado por seu PrefeitoEgn
naldo Píton Moura,
M
nos terrmos da Lei nº
n 10.520/02 D
Decretos Municipais nº
020/2017, nº 015, de 2014; apliccando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.6666/93, e as demais normas legais
correlattas, m face da
d classificaçãão das propoostas apresentadas no Preegão Eletrôniico nº 008/20019/SRP,
conform
me Ata publiccada em 26/077/2019 e hom
mologada em 26/07/2019, resolve REGIISTRAR OS PREÇOS
P
para a eventual conttratação dos ittens a seguir elencados, coonforme espeecificações do Termo de Reeferência,
que passa a fazer parte
p
integrantte desta, tenddo sido, os refferidos preçoss, oferecidos pela empresaa A UOS
EMPRE
EENDIMENTO
OS EIRELI, innscrita no CN
NPJ sob o nº 13.488.108/0001-17, com sede na Ruaa Manoel
Líbano
o da Silva – SN
S Centro, CEP
C 45.450-0000, no Municcípio de Gand
du, neste atoo representada pelo(a)
Sr(a). Rodrigo Marrtins de Sou
uza, portadorr (a) da Céddula de Identtidade nº 070017834-67 e CPF nº
003.6300.035-76, cujaa proposta foi classificada em
e 1ºlugar no certame.
CLÁUS
SULA PRIMEIIRA– DO OBJJETO
1.
2.O objeto desta Ata
A é o registro de preçços para a eventual
e
aquiisição de pneus novos, conforme
c
especifficações do Teermo de Referrência e quanttidades estabeelecidas abaixxo:
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(NOTA
TA EXPLICAT
TIVA: As tabelas deste item
m e seu subiitem devem ser
s adaptadass e preenchiddas de
acorddo com o objeeto e as partiicularidades da
d aquisição, especificandoo também oss itens destinaados a
cada órgão particippante do registtro de preços (se houver).)
1.1. A existência de
d preços registrados não obriga
o
a Adm
ministração a firmar
f
as conttratações quee deles
poderrão advir, facuultando-se a realização dee licitação esppecífica para a contrataçãoo pretendida, sendo
asseggurada ao benneficiário do Registro a prefeerência de forrnecimento em
m igualdade dee condições.
CLÁU
USULA SEGU
UNDA - DOS ÓRGÃOS
Ó
PAR
RTICIPANTES
S
3.O órgão
ó
gerenciaador será a Seecretaria Munnicipal de Adm
ministração e Planejamento.
P
2.1. São
S participanttes os seguinttes órgãos:
a)Gabbinete do Preffeito; Secretarria de Adminisstração e Plannejamento; Seecretaria da Edducação; Seccretaria
da Saaúde; Secretaaria do Trabalhho e Ação Soocial; Secretarria de Obras Transportes e serviços Púúblicos;
Secreetaria de Cultuura Turismo e Desportos..
2.2. Poderá
P
utilizar--se da Ata de Registro de Preços,
P
ainda,, qualquer órggão ou entidadde da Adminisstração
que não
n tenha paarticipado do certame, meddiante prévia anuência doo órgão gerennciador, desdde que
devidaamente justifficada a vanntagem e respeitadas, noo que coubeer, as condições e as regras
estabeelecidas no Decreto
D
Municipal nº 015, dee 2014 e na Leei nº 8.666/93.
2.3. Caberá
C
ao forrnecedor beneficiário da Ata
A de Registro de Preçoss, observadas as condiçõees nela
estabeelecidas, optaar pela aceitaçção ou não doo fornecimentoo, desde que este
e fornecimento não prejuudique
as obrigações anteriormente asssumidas.
2.4.
As aquisiçções ou contratações adicionais a que se
s refere estee item não pooderão excedeer, por
órgãoo ou entidade, a cem por ceento dos quantitativos dos ittens do instrumento convoccatório e regisstrados
na ataa de registro de
d preços.
2.5.
As adesõees à ata de registro de preçços são limitaddas, na totaliddade, ao quínttuplo do quantitativo
de caada item regisstrado na ata de registro de preços paraa o órgão gerrenciador e órgãos particippantes,
indepeendente do núúmero de órgããos não particcipantes que eventualmente
e
e aderirem.
2.6. Ao
A órgão nãoo participante que aderir à presente ataa competem os atos relatiivos à cobrannça do
cumprimento pelo fornecedor das
d obrigaçõees contratualm
mente assumiddas e a apliccação, observvada a
c
de eventuais penalidades decorrentes do
d descumprimento de cláusulas
amplaa defesa e o contraditório,
contraatuais, em relaação às suas próprias contrratações, inforrmando as ocoorrências ao óórgão gerenciaador.
CLÁU
USULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA
A DE REG
GISTRO DE PR
REÇOS
4.A Ata
A de Registrro de Preços teerá vigência de
d 12 (doze) meses,
m
a conttar da data dee sua assinatura.
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CLÁU
USULA QUAR
RTA - DA ALT
TERAÇÃO DA
A ATA DE REGISTRO DEP
PREÇOS
4. O preço
p
registraddo poderá serr revisto nos teermos da alínea "d" do incisso II do caputt do art. 65 daa Lei nº
8.666/93, em decorrrência de eveentual reduçãoo dos preços praticados noo mercado ou de fato que eleve
e
o
custo dos bens registrados,
r
c
cabendo
ao órgão gerencciador promoover as negoociações juntto aos
forneccedores.
4.1. Quando
Q
o preeço inicialmente registradoo, por motivoo superveniennte, tornar-se superior ao preço
praticaado no mercaado, o órgão gerenciador deeverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando
v
à neegociação para redução de
d preços e sua adequaçção ao
praticaado pelo merccado;
4.1.2. Frustrada a negociação,
n
liiberar o forneccedor do com
mpromisso asssumido e canccelar o registroo, sem
aplicaação de penaliidade;
4.1.3. Convocar oss demais forneecedores visaando igual opoortunidade de negociação, observada a ordem
de claassificação original do certaame.
4.2. Quando
Q
o preeço de mercaado tornar-se superior aos preços registtrados e o foornecedor, meediante
requeerimento deviddamente compprovado, não puder
p
cumprirr o compromissso, o órgão geerenciador pooderá:
4.3. Convocar
C
o forrnecedor visanndo à negociaação de preçoos e sua adequuação ao pratticado pelo meercado
nos teermos da alíneea “d” do incisso II do caputt do art. 65 daa Lei nº 8.666//93, quando ccabível, para rever
r
o
preço registrado em razão da superveniêência de fatoos imprevisívveis, ou prevvisíveis, poréém de
conseequências incaalculáveis, retaardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ouu, ainda em caaso de
força maior, casoo fortuito ouu fato do príncipe,
p
conffigurando áleea econômica extraordináária e
extraccontratual.
4.4. Caso
C
inviável ou frustrada a negociaçãoo, liberar o foornecedor do compromissoo assumido, caso
c
a
comunicação ocorrra antes do pedido
p
de fornecimento, seem aplicação da penalidadde se confirm
mada a
veracidade dos motivos e comprrovantes apressentados; e
4.5. Convocar
C
os deemais forneceedores para asssegurar igual oportunidadee de negociaçção, quando caabível.
4.6. A cada pedido de revisão dee preço deverrá o fornecedoor comprovar e justificar ass alterações havidas
na plaanilha apresentada anteriormente, demoonstrando anaaliticamente a variação doss componentees dos
custoss devidamentee justificada.
4.7. Na
N análise do pedido de reevisão, dentree outros critériios, a Adminisstração adotaará, para verifficação
dos preços
p
constaantes dos dem
monstrativos que
q acompannhem o pediddo, pesquisa de mercado dentre
empreesas de reconnhecido porte mercantil, proodutoras e/ou comercializaddoras, a ser reealizada pela própria
p
unidadde, devendo a deliberação,, o deferimentto ou indeferim
mento da alterração solicitadda ser instruídda com
justificcativa da escoolha do critérioo e memória dos
d respectivoos cálculos, para
p decisão dda Administraçção no
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prazo de 30 (trinta)) dias. Todos os documentoos utilizados para
p a análisee do pedido de revisão de preços
p
serão devidamentee autuados, rubricados e numerados, senndo parte integgrante dos auttos processuaais.
mite do processso de
4.8. É vedado ao contratado innterromper o fornecimento enquanto agguarda o trâm
revisãão de preços,, estando, neste caso, sujeita às sançõões previstas no Edital Coonvocatório, salvo
s
a
hipóteese de liberaçãão do forneceedor prevista nesta
n
Ata.
4.9. Não
N havendo êxito nas neggociações, o órgão gerencciador deverá proceder à reevogação parccial ou
total da
d Ata de Reegistro de Preços, mediannte publicaçãoo no Diário Oficial
O
do Munnicípio, e adootar as
mediddas cabíveis para
p obtenção de contrataçãão mais vantaajosa.
4.10.É
É proibido o pedido
p
de revissão com efeitoo retroativo.
4.11.N
Não cabe repaactuação ou reajuste
r
de preeços da contraatação.
4.12.H
Havendo quallquer alteraçãão, o órgão geerenciador enccaminhará cóppia atualizadaa da Ata de Reegistro
de Preeços aos órgããos participanttes, se houverr.
CLÁU
USULA QUINT
TA - DO CANCELAMENTO
O DO REGIST
TRO
5. O fornecedor terá o seu reegistro cancelado por desspacho do órrgão gerenciaador, assegurrado o
contraaditório e a am
mpla defesa em
m processo addministrativo específico,
e
quando:
5.1. Não
N cumprir as
a condições da
d Ata de Reggistro de Preçoos;
5.2. Não
N retirar a respectiva
r
notta de empenhho ou instrumeento equivalennte, ou não asssinar o contraato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem juustificativa aceeitável;
S
sançãoo prevista nos incisos III ou IV do caput doo art. 87 da Leei nº 8.666, dee 1993, ou no art. 7º
5.3. Sofrer
da Lei nº 10.520, dee 2002.
5.4. O cancelamennto do registrro de preços poderá ocorreer por fato suuperveniente, decorrente dee caso
fortuitto ou força maaior, que prejudique o cumpprimento da ata, devidamente comprovaddos e justificaddos:
5.4.1. Por razõess de interessee público;
5.4.2. A pedido do
d fornecedor.
5.5. Em
E qualquer das
d hipótesess acima, o órggão gerenciaddor comunicarrá o cancelam
mento do regisstro do
forneccedor aos órgããos participanntes, se houveer.
CLÁU
USULA SEXTA
A - DA CONT
TRATAÇÃO COM OS FORN
NECEDORES
S
6. Dee acordo com
m o artigo 62 da
d Lei nº 8.6666/93, o instruumento de contrato é facultativo nas licitações
com valor
v
até R$800.000,00 (oiteenta mil reais)), e em qualquer caso de compra
c
mediaante pronta enntrega,
indepeendente do vaalor.
6.1. Nesses
N
casoss, o instrumento de contraato poderá seer substituído por outros instrumentos hábeis
como carta-contraato, nota de empenho dee despesa e autorizaçãoo de compraa. Todavia, nesses
n
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instrumentos, ou em documenntos anexo a eles, devem
m vir previsttas as cláusuulas essenciaais da
contraatação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93,
8
tais como: prazo de pagamentto; local de enntrega;
obrigaações da contratada e da coontratante; casos de rescisãão contratual, dentre outrass pertinentes.))
6.2. A contrataçãoo com o forneecedor registrrado observarrá a classificaaçãosegundo a ordem da última
propoosta apresentaada durante a fase compeetitiva da licitação que deu origem à ppresente ata e será
formaalizada mediante (a) instruumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despeesa; c)
autorização de com
mpra; ou b) deescrever outroo instrumento similar), confoorme dispostoo no artigo 62 da Lei
nº 8.6666/93, e obeddecidos os reqquisitos pertineentes do Decrreto Municipall nº 015, de 20014.
6.3. O órgão convvocará a forneecedora com preço
p
registrado em Ata paara, a cada coontratação, noo prazo
de 033 (três) dias úteis,
ú
(a) efetuuar a retiradaa da Nota de Empenho ouu instrumento equivalente; ou, b)
assinaar o Contrato)), sob pena dee decair do diireito à contraatação, sem prejuízo das saanções previsstas no
Edital e na Ata de Registro
R
de Prreços.
6.4. Esse prazo poderá
p
ser prrorrogado, por igual períoddo, por solicitação justificada do forneceedor e
aceitaa pela Adminisstração.
6.5. Previamente
P
à formalizaçãoo de cada conntratação, o Município realizzará consulta à regularidadee fiscal
da Contratada para identificar possível prooibição de coontratar com o Poder Púúblico e verifficar a
manutenção das coondições de habilitação.
6.6. A Contratadaa ficará obrigaada a aceitar, nas mesmas condiçõess contratuais, os acréscim
mos ou
supressões contrattuais que se fizerem necesssários, até o limite de 25% (vinte e cincoo por cento) doo valor
inicial atualizado doo contrato.
6.7. É vedada a suubcontrataçãoo total do objetto do contratoo.
6.7.1. É admitidaa a subcontraatação parciall do objeto do
d contrato atéé o limite de 25% do valoor total
licitaddo, mediante prévia e exxpressa autorrização do órgão
ó
contrattante, observvados os reqquisitos
constaantes da Seção “DA CONT
TRATAÇÃO COM
C
OS FOR
RNECEDORE
ES” do Edital dde licitação quue deu
origem
m à presente ata
a de registroo de preços.
6.8. A Contratada deverá mantter durante tooda a execuçção do contraato, em comppatibilidade com as
obrigaações assumiddas, todas as condições dee habilitação e qualificação exigidas
e
na liccitação.
CLÁU
USULA SÉTIM
MA - DA VIGÊ
ÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O
7. Caada contrato firmado com
m o fornecedor terá vigênncia de até 12 (doze) meses, podenddo ser
prorroogado na form
ma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/933, até o limite legal.
l
CLÁU
USULA OITAV
VA - DO PREÇ
ÇO
8. Duurante a vigênncia de cada contratação,
c
os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁU
USULA NONA
A - DAS OBRIGAÇÕES DO
O CONTRATAN
NTE E DO CO
ONTRATADO
9. Ass obrigações do contratantte e da contraatada são aquuelas previstaas, respectivamente, nas Seções
S
“DA OBRIGAÇÃO
O
D CONTRAT
DO
TADO” e “DA OBRIGAÇÃO
O DO CONTRA
ATANTE” do eedital.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA - DO REC
CEBIMENTO E CRITÉRIO DE
D ACEITAÇÃ
ÃO DO OBJETTO
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E DEFINITIV
10.Oss bens serão recebidos naa forma do iteem “DO RECE
EBIMENTO PROVISÓRIO
P
VO” do
edital..
CLÁU
USULA DÉCIM
MA PRIMEIRA
A - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forrma do item “D
DO PAGAMEN
NTO” do editaal.
USULA DÉCIM
MA SEGUNDA
A - DO CONT
TROLE DA EX
XECUÇÃO DO
O CONTRATO
O
CLÁU
12.A fiscalização da contrataçção será exeercida por um
m representaante da Administração, aoo qual
compeetirá dirimir as dúvidas quee surgirem noo curso da exxecução do coontrato, e de tudo dará ciêência à
Adminnistração.
12.1. A fiscalizaação de que trrata este item
m não exclui nem
n reduz a responsabilida
r
ade da forneccedora,
inclussive perante teerceiros, por qualquer irreggularidade, aiinda que resuultante de impperfeições téccnicas,
vícioss redibitórios, ou emprego de
d material innadequado ouu de qualidadee inferior, e, nna ocorrência desta,
não im
mplica em corrresponsabilidade da Adminnistração ou de
d seus agenttes e prepostoos, de conform
midade
com o art. 70 da Leei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do
d contrato anotará
a
em reegistro próprio todas as ocorrências
o
reelacionadas com
c
a
execuução do contrrato, indicando dia, mês e ano, bem coomo o nome dos funcionáários eventualmente
envolvvidos, determ
minando o que for necessário à regulaarização das faltas ou deffeitos observaados e
encam
minhando os apontamentos
a
s à autoridade competente para
p as providdências cabíveeis.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA TERCEIRA
A - DAS INFR
RAÇÕES E DA
AS SANÇÕES
S ADMINISTR
RATIVAS
13.A apuração e applicação de saanções dar-see-á na forma da
d Seção “DAS
S SANÇÕES”” do edital.
CLÁU
USULA DÉCIM
MA QUARTA - DAS DISPO
OSIÇÕES GER
RAIS
14. Seerá anexada a esta Ata cóppia do Termo de
d Referênciaa.
14.1. Integram o Edital,
E
indepenndentemente de transcriçãão, a Ata de Registro
R
de P
Preços, o Termo de
Referêência e a propposta da emprresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, Deecretos
d 2014, e daa Lei nº 8.666/93, subsidiariaamente.
Municcipais nº 020/22017, nº 015, de
14.3. O foro para dirimir questõões relativas a presente Ata
A será o da Cidade de D
Dom Macedo Costa
comarca de Santo Antônio
A
de Jeesus, com exclusão de qualquer outro, poor mais privileggiado que sejaa.
Dom Macedo
M
Costaa, 26 de julho de 2019.

CIPAL DE DO
OM MACEDO COSTA
PREFEITURA MUNIC
ura
Reepresentantee legal: Egnaldo Píton Mou
CI: 0873192257
0
S
SSP-BA
e CPF: 998.481.9885-04
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Prrefeito Municippal

A UOS EMP
PREENDIMENTOS EIREL
LI
Repreesentante leg
gal: Rodrigo Martins de Souza
S
CI: 070178344-67e CPF: 0003.630.035-766
Instruumento de outtorga de podeeres: contrato social
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