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O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 

MUNICIPAL 
foram designados através 

DE 
da 
CABACEIRAS 
Portaria n° 930 de OB.01.2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2022 - CPL/SEC. ADMINISTRAÇÃO 
Pregão Eletrônico no 00016/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2022 

CONTRATO N°: 05001-2022CPL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABACEIRAS E OPA COMERCIO DE PNEUS LTDA. 
PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Municipio de Cabaceiras - PC General José 
Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, CNPJ n° 08.702.862/0001-78, neste ato representada pelo 
Prefeito Tiago Marcone Castro da Rocha, Brasileiro, Solteiro, Agricultor, residente e domiciliado na Sitio 
Alto da Boa Vista, SN - Zona Rural - Cabaceiras - PB, CPF n° 052.891.034-57, Carteira de Identidade n° 
2.993.863 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado OPA COMERCIO DE 
PNEUS LTDA - RUA DOUTOR JOÃO COLIN, 2620 - AMÉRICA - JOINVILLE - SC, CNPJ n° 
10.432.113/0001-10, neste ato representado por Alexsandro Cardoso dos Santos, Sócio Administrador, 
residente e domiciliado na R/ Doutor João Colin, 2620, América - Joinville - SC, CPF n° 015.217.509-12, 
Carteira de Identidade n° 3.531.385-4 SSP/SC, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as 
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO. 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

VENCEDOR: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA 
CNPJ: 10.432.113/0001-10 

- 1 ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA JNID. 1QUANT. P.UNIT. P.TOTAL .1 
5 JPneus 195/55 R-16 ,GOODYEAR UND 8 I 467,99 J 3.743,92
10 Pneus 275/80 R-22.5 GOODYEAR ! UNO 72 11.939,99 139.679,28 

. TOTAL 143 423, 20 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 
com início na data de 12/09/2022 e encerramento em 12/09/2023 prorrogável na forma doart. 57, 
§1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

PC General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 — CNPJ N2: 08.702.862/0001-78. 



' • PREFEITURA 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 

MUNICIPAL 
foram designados através 

DE 
da 

CABACEIRAS 
Portaria n° 930 de 0E01.2022 

_ ...... 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2022 - CPL/SEC. ADMINISTRAÇÃO 

Pregão Eletrônico no 00016/2022 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 143.423,20 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL 
QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento municipal, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Recursos Próprios do Município de Cabaceiras: 
02.301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e demais secretarias; 
04 122 1002 2006 Desenvolver as Atividades de Administração; 
02.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS; 
06.001 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
3390.30 99 Material de Consumo. 

5. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO. 

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

5.2 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no Art. 1° da Lei 
Complementar n°07 de 02/10/2017 e Lei n°863 de 02/10/2017. 

5.3 Será retido para o Empreender Cabaceiras 1,0°A (um por cento) da(s) empresa(s) vencedora(s) 
do certame para compras, obras e serviços, nos termos do Inciso II, do Art. 7°, da Lei n° 863/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE 

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência,anexo ao Edital. 
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9. CLAÚSULA NONA — FISCALIZAÇÃO 

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
pelaCONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO 

12.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

12.2 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII doart. 
78 da Lei n°8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.3 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°8.666, de 1993. 

12.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 

12.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993. 

12.6 O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 

12.7 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.8 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.9 Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —VEDAÇÕES 

13.1 É VEDADO À CONTRATADA: 

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

PC General José Pessoa, SN - Centro- Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 — CNPJ NP: 08.702.862/0001-78. 
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a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— ALTERAÇÕES 

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 
14.2 A CONTRATADA é obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — PUBLICAÇÃO 

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO 

17.1 É eleito 
deste Termo 
8.666/93. 

17.2 Para 
de igual teor, 

TESTEMUNHAS 

o Foro da Comarca de Boqueirão — PB para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 

firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas(duas) vias 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Cabaceiras - PB, 12 de Setembro de 2022. 

,----, 
.."-----

g 

Juliana de 
CPF: 071.106.974-36 

Fátima Rego Oliveira TIAGO MA O TRO DA ROCHA 
refeito Constitucional - 

052.8 . ss na o g m e por: 
AL OS SANTOS 

!enticidade pode ser confirmada .no en.de!eço 
/1110. Sga_,."" `""P. " •serPr".9" .°""sinaa'r-mg"' ..' 4 PELO CONTRATADO 

Rosangela 
CPF: 070.746.124-30 

das Dores Faustino 
DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA 
Alexsandro Cardoso dos Santos 
015.217.509-12 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 05001/2022 

Aos 12 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal n° 10.024, de 20 de Setembro de 
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 00016/2022 que objetiva o 
registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ n° 08.702.862/0001-78. 

VENCEDOR: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA 
r-CNPJ: 10.432.113/0001-10 
ITEM ESPECIFICAÇÃO ! MARCA IUNID. QUANif. P.UNIT. Lp.TOTAL  _ 

5 Pneus 195/55 R-16 GOODYEAR 1 UND 8 467,99 i 3.743,92 
10 Pneus 275/80 R-22.5 GOODYEAR ' UND 72 1.939,99 139.679,28 

TOTAL 143.423,20 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de 
licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico n° 00016/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 

Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico n° 
00016/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão; 
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Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contrafação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente 
instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por intermédio 
de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido 
como vencedor da licitação. 
É permitido ao órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar 
o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas 
aos faltosos às penalidades cabiveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de 
validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos 
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 
8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4°, da 8.666/93 

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
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da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
comportar—se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do 

Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais 

legais. 
sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 

não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 

injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 

a — advertência; b — multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c — 

10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d — 
qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que 
vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for 

judicialmente. 
de quaisquer das penalidades previstas, realizar—se—á comunicação escrita ao 

e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 

e publicado no cadastro correspondente. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 00016/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 

- DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA. 
10.432.113/0001-10 
Valor: R$ 143.423,20 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir 
Boqueirão. 

-•---------------:

as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 

..•15ERPRO CÁ • ss na .0 . g men e por: 
ALEXSANDRO CARDOSO DOS SANTOS 

S.cuhjt 4M ine leirr3crtg sn. ctin rsns' iandá noor %ligai rtea5 > : 

r ,---- -------.---.4"."--
, - 

, 

TIAGO MARtONE CASTR OCHA DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA 
_ PREFEITO CONSTITUCIONAL"-,)  Alexsandro Cardoso dos Santos 

015.217.509-12 


