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Nome do RepresentanteEmpresa CNPJ / CPF CPFEndereço

IRMAOS FLACH LTDA 08.774.832/0001-77 BERNARDO ANDRES FLACH

827.447.770-72

R ABC,300 -  - CENTRO,

Boa Vista do Buricá

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no processo licitatório descrito acima e de acordo com a ordem de classificação das

respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, ficam registrados os preços

unitários e respectivo fornecedor, identificado a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o  Registro de preço para aquisição de Pneus novos de Veículos e Máquinas da frota municipal de Liberato

Salzano/RS, em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de

preços e demais documentos e Atas do Processo de Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo

prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade

dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,

sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 28/2020

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 10/2020

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº

89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do Município de Liberato Salzano/RS, neste ato representado pelo seu

PREFEITO MUNICIPAL, Sr. GILSON DE CARLI  , inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53 , residente e domiciliado neste Município, para tal

denominado de CONTRATANTE, e a empresa abaixo qualificada, doravante denominada CONTRATADA, que firmam a presente ata de registro de

preços de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 10/2020, Processo Licitatório nº. 28/2020,

regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: 004/2018, em

conformidade com as especificações constantes no Edital, seus anexos, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir

estabelecidas:

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  10668  -  IRMAOS FLACH LTDA

7 UN WANLI SAH01 8,000 750,0000 6.000,00

Pneu 215/75 R17.5 126/124K - Sem Câmara, Liso, profundidade

mínima do sulco de 13mm, para uso misto terra/asfalto.

12 UN WANLI H220 8,000 368,0000 2.944,00

Pneu 225/50 R17 98V - Radial

13 UN XBRI ECOLOGY 8,000 290,0000 2.320,00

Pneu 185/60 R15 88H - Radial

22 UN MAGGION FRONTIERA 2 2,000 1.350,0000 2.700,00

Pneu 14-9-24 - 8 Lonas, profundidade mínima do sulco de 35mm

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, computadas neste prazo, as

eventuais prorrogações.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo participante da Ata de Registro de

Preços.

4.2 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, não poderá sofrer as adesões de que trata o art. 22 do Decreto nº 004/2018.

4.3. A(s) Secretaria(s) Municipal(is) deverão apresentar suas solicitações de aquisição ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de

instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida

no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o contratado, com os preços registrados, obedecida a ordem de

classificação.

4.4. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

2.2. A Contratante realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
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CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

5.1.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao

restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei

nº 8.666, de 1993.

5.1.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação

comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de

aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

5.1.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para

levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

5.1.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior,

devidamente justificado no processo.

5.1.5. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a

anuência das partes.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do

objeto registrado, cabendo à Contratante promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Contratante convocará o(s) fornecedor(es)

para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de

penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador

poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 5.7, letras a), b) e d) será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado

o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, pagamento, as obrigações das partes, dotações

orçamentarias, gestão e fiscalização, sanções administrativas e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Refência, anexo ao

edital do processo licitatório desta ata.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº

8.666/93.

6.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o

disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

6.4. Os casos omissos serão analisados e solucionados à luz do Decreto Municipal nº 004/2018, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e

da Lei Federal nº 10.520/02, bem como da legislação pertinente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORO

7.1. Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços ou de sua execução, as partes elegem, com renúncia expressa a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Constantina, RS.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas,

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprirem e fazer cumprir a presente Ata de Registro de Preços, tão

inteiro e fielmente como nela se contém, em suas cláusulas e condições por si e seus sucessores, dando-o sempre por firme, bom e valioso, em juízo

ou fora dele.

 Contratado:

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, 29  de Junho de 2020.

 ______________________________________________

GILSON DE CARLI 

PREFEITO MUNICIPAL

IRMAOS FLACH LTDA CNPJ:  08.774.832/0001-77
      

________________________________________


