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Erratas
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A Prefeitura Municipal de Itororó torna pública a retificação da publicação na
edição n° 2926 de 07 de junho de 2022.
Onde lê-se:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 019/2022
Leia-se:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2022
EXTRATO DO CONTRATO N° 395/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 148/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias,
165 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO
CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: NELSON PEIXOTO BRITO- ME, inscrita no CNPJ:
15.180.052/0001-64, com sede à Avenida Dr. Roberto Santos, nº 521, Galpão,
Bandeira do Colônia, Itapetinga-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de madeiras para uso de
diversos departamentos do município de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n°
148/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua
assinatura até 31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 71.750,67 (Setenta e um
mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva
nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, 27 de Maio de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

NELSON PEIXOTO BRITO-ME
CONTRATADA
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A Prefeitura Municipal de Itororó torna pública a retificação da publicação na
edição n° 2928 de 10 de junho de 2022.
Onde lê-se:
O presente TERMO DE PARCERIA terá vigência de 20 de maio de 2022 até o dia 31
de dezembro 2022
Leia-se:
O presente TERMO DE PARCERIA terá vigência de 27 de maio de 2022 até o dia 31
de dezembro 2022

TERMO DE PARCERIA Nº 05/2022
Termo de Parceria, que entre si celebra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
MUNICÍPIO DE ITORORÓ, e a LADI - LIGA
AMADORISTICA DE DESPORTOS DE ITORORÓ
visando a mútua cooperação técnica para
viabilizar a promoção de ações de finalidade social
de interesse público, para o exercício de 2022.
O MUNICÍPIO DE ITORÓRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita n CNPJ nº
13.752.993/0001-08, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 165, Bairro Centro,
Itororó/BA, CEP 45710-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 01259907-74
SSP/BA, CPF nº 084.693.695-04, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº
985, Bairro Centro, Itororó/BA, CEP 45710-000; e a LIGA AMADORISTICA DE
DESPORTOS

DE

ITORORÓ,

pessoa

jurídica

de

direito

privado,

CNPJ:13.650.981/0001-64, com sede Rua Odilon Pompílio, S/N, CASA, Centro, em
Itororó-BA, CEP 45710-000 Itororó-BA, doravante denominada LADI - neste ato
representada pela sua presidente Sr.ª JULIANO BISPO DE AGUIAR, brasileiro,
portador do RG nº 13658212-50- SSP-BA, e CPF nº 027.104.435-70, residente e
domiciliado na Rua 26 de Abril, 222, Centro, Itororó-BA, CEP 45710-000.; resolvem
firmar o presente convênio, por interesse público de acordo com Lei 13.019/2014,
com suas alterações.
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CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente convênio tem por objeto transferência voluntária de recursos
financeiros do Tesouro Municipal, para cofinanciar atividades com vistas ao
fortalecimento, promoção, participação e realização de Campeonatos de Futebol
Amador Adulto, Junior, Juvenil, Infantil, Mirim, Dente de Leite e Fraldinha voltados
para os munícipes em Itororó, como estímulo à prática do referido esporte pela LADI
- LIGA AMADORISTICA DE DESPORTOS DE ITORORÓ, assim como
apresentação e divulgação da prática do Jiu-jitsu amador.
CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O Município compromete-se a repassar a LADI o valor total de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) até a data fim de vigência do presente Convênio.
Parágrafo primeiro – O valor mensal a ser repassado pelo Município a LADI
será definido mediante apresentação de PLANILHA DE CÁLCULO DE DESPESA
MENSAL DA LADI, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Finanças.
Parágrafo segundo - Dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO para a
cobertura do presente Convênio, é vedada a aplicação no mercado financeiro, ou
finalidades contrárias ao objeto deste convênio, sob pena de rescisão, com
responsabilidade de seus dirigentes, prepostos ou sucessores; fundamentado na Lei
13.019/2014, com suas alterações.
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
Em contrapartida, a LIGA AMADORISTICA DE DESPORTOS DE ITORORÓ
– LADI compromete-se a:
I - Participação gratuita de crianças e adolescentes em aulas práticas de
futebol, para desenvolvimento do esporte, mediante suporte técnico da convenente.
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II - Permitir ao MUNICÍPIO a todo o tempo vistoriar a execução do Convênio,
podendo exigir qualquer comprovante que entenda necessário à atividade
fiscalizadora relativa ao cumprimento deste convênio;
III – Manter arquivo atualizado do registro de despesas despendidas por
conta do convênio;
IV – Manter conta bancária, vinculada e única exclusivamente para
movimentações referentes ao objeto deste contrato;
V - Apresentar o relatório das atividades desenvolvidas junto com a prestação
de contas;
VI – Apresentar a prestação de contas final, conforme estipulado na Cláusula
Sexta, do presente Convênio.
VII – Reter e recolher impostos e contribuições devidas, na forma da lei.
CLÁUSULA 4ª – DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
O descumprimento das obrigações ora assumidas pelas partes convenentes,
gerará a outra o direito de rescindir imediatamente o presente Convênio.
CLÁUSULA 5ª – DOS DÉBITOS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS
A LADI, desde já desobriga o MUNICÍPIO por quaisquer débitos de natureza
trabalhista, fiscal, previdenciária ou de responsabilidade junto a órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, bem como os referentes ao setor privado, em
decorrência do cumprimento deste instrumento.
CLÁUSULA 6ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
É de responsabilidade da LADI o encaminhamento para a Prefeitura
Municipal de Itororó das prestações de contas mensais dos recursos recebidos,
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acompanhadas das devidas comprovações, conforme previsto na Resolução TCM
nº. 1.381/2018;
PARÁGRAFO ÚNICO – O repasse da nova parcela de recurso está condicionado à
conferência e aprovação pelo Órgão Municipal da Administração Pública, da
prestação de contas da parcela anterior (art. 3º, § 1º da Res. TCM 1.381/2018).
CLÁUSULA 7ª – DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da Dotação
Orçamentária abaixo discriminada:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0909 – SECRETARIA DE GESTÃO, ESPORTE E TURISMO
04 – ADMINISTRAÇÃO
0010 – CIDADANIA, ESPORTE E LAZER
2.068 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - 15000000 – RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS

CLÁUSULA 8ª – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos previstos no parágrafo primeiro da cláusula segunda serão
transferidos junto ao Banco Bradesco, Agência 3075-9, Conta Corrente nº 201510, destinada para a movimentação dos recursos oriundos deste convênio, na qual
serão obrigatoriamente movimentados, obedecendo ao cronograma de pagamento
e transferências do município.
CLÁUSULA 9ª – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
A LADI deverá executar fielmente os recursos pactuados em conformidade
com seu plano de trabalho, cumprindo as cláusulas deste convênio e legislação
vigente.
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§ 1º A LADI deverá manter os recursos pactuados na Conta Bancária
Específica, de que trata a Cláusula Oitava, permitindo débitos somente para
pagamento de despesas previstas em seu plano de trabalho, mediante cheque
nominal, deposito identificado, transferência ou ordem bancária ao credor.
§ 2º É vedada a utilização dos recursos provenientes deste convênio:
I – Em finalidade diversa da estabelecida no objetivo a que se refere este
instrumento, ainda que em caráter de emergência;
II – No pagamento de despesas efetuadas em data anterior ao período de
vigência acordado;
III – na realização de despesas a título de taxas de administração, de
gerência ou similar;
IV – No pagamento de gratificação, consultoria e assistência técnica ou
qualquer outra espécie de remuneração adicional a serviço que permaneça aos
quadros de Órgão ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal;
V – Na realização de despesas com publicidade que não sejam de caráter
educativo, nem informativo ou de orientação social, que não estejam relacionadas
ao objeto deste Convênio ou previstas na finalidade prevista na Lei nº. 546/1995;
VI – Na realização de despesas com publicidade nas quais constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade, de
servidores públicos e/ou de outras pessoas físicas;
VII – na realização de despesas decorrentes de aditamento com alteração do
objeto.
CLÁUSULA 10ª – DA VIGÊNCIA
O presente TERMO DE PARCERIA terá vigência de 27 de maio de 2022 até
o dia 31 de dezembro 2022, para consecução do objeto previsto em sua Cláusula
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Primeira, podendo ser prorrogado por igual período, por termo aditivo, ou rescindido
antecipadamente, por conveniência administrativa, observado, neste caso, a
necessidade de notificação prévia de 30 (trinta) dias de antecedência, desde que
atenda o determinado na Lei 13.019/2014.
CLÁUSULA 11ª – DA LEGISLAÇÃO E DO FORO
Aplica-se ao presente Termo de Parceria, no que couberem as disposições
da na Lei 13.019/2014, com as alterações posteriores, ficando eleito o Foro da
Comarca de Itororó, competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias
advindas desta relação jurídica.
E por estarem as partes justas e conveniadas, firmam o presente instrumento,
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de 02 (duas)
testemunhas.
Itororó, Estado da Bahia, em 27 de maio de 2022.
PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANO BISPO DE AGUIAR
Presidente da LADI- Liga Amadorística de Desportos de Itororó-Ba foi

Testemunhas:
1) _______________________________________
CPF:_______________________________
2)________________________________________
CPF:_______________________________

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
9 - Ano XVII - Nº 2930

Itororó

Licitações
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CNPJ: 13.752.993/0001-08

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro
Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°179/2022
INEXIGIBILIDADE N° 069/2022
ADJUDICAÇÃO

O Agente de Contratação e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº
661/2021, reuniram-se para analisar o processo de Inexigibilidade n° 069/2022
e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o
objeto da contratação em favor da Empresa L H LIMA PRODUÇÕES , pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.371.286/0001-45, com
sede à Avenida dos Estados, 1846, sala 1 – 2, Mauiricio de Nassau, CaruaruPE, para apresentação artistica (show) do cantor Kevi Jonny em razão dos
festejos de aniversário da cidade no dia 21 de agosto de 2022, às 23:30,
objetivando promover incentivo ao turismo, cultura e lazer, atendendo a
demanda da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e
Finanças, pelo valor total de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).
Itororó-BA, 02 de Maio de 2022.

HARLEY SILVA FARIAS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

GILTON SANTOS MOREIRA
EQUIPE DE APOIO

TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2022
INEXIGIBILIDADE N° 069/2022
HOMOLOGAÇÃO

Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, após analisar os autos
do processo administrativo nº. 179/2022 e por tudo que foi apresentado,
HOMOLOGO a presente Licitação modalidade INEXIGIBILIDADE Nº. 069/2022,
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Itororó-BA, 02 de Maio de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA
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EXTRATO DO CONTRATO N° 366/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 179/2022,
INEXIGIBILIDADE N° 069/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias,
165 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO
CARNEIRO RIOS.
CONTRATADO: L H LIMA PRODUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 31.371.286/0001-45, com sede à Avenida dos
Estados, 1846, sala 1 – 2, Mauiricio de Nassau, Caruaru- PE.
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação artística (show) do cantor
Kevi Jonny em razão dos festejos de aniversário da cidade, no dia 21 de agosto
de 2022 às 23:30, objetivando promover incentivo ao turismo, cultura e lazer,
atendendo a demanda da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento
Econômico e Finanças.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, art. 25, III.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: o presente contrato entrará em vigor a partir da data
da assinatura e terá seu término em 31 de Agosto de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 72.500,00 (Setenta e dois
mil e quinhentos reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo
CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, após a emissão da respectiva
nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, 02 de Maio de 2022.

_______________________________
PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA
CONTRATANTE

_______________________________
L H LIMA PRODUÇÕES
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
O MUNICÍPIO DE ITORORÓ-Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado, portador do RG n°
0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04, residente e domiciliado à Rua Rui
Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2004, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preços no
município, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2022, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, transcurso o prazo para interposição de recursos, à(s) empresa(s) abaixo citada(s),
doravante denominada(s) Fornecedor (es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

I

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de pneus, para os veículos a
serviço da Prefeitura Municipal de Itororó.

II

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme a tabela (s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA: CENTRAL PNEUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 24.159.462/0001-14, situada à Avenida Ibicaraí, nº 3.481, Bairro Nova Itabuna,
Itabuna-BA, representada neste ato por sua sócia, a Srª Débora Santos Silva Bomfim, brasileira,
maior, inscrita no CPF sob o nº 000.217.715-37 e portadora do RG nº 08.297.573-68 SSP/BA,
residente e domiciliada à Rua B, nº 109, Bairro Jardim Grapiúna, Itabuna-BA.
ITEM ESPECIFICAÇÃO
14
17

III

PNEU 1400/24 - original - selo INMETRO
PNEU 12.5/18 - original - selo INMETRO

UND. QUANT. VALOR
VALOR
UNIT.
TOTAL
UN
10
4.290,00 42.900,00
UN
08
2.080,00 16.640,00

- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1

Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente
de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos das legislações vigentes,
que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço, autorização para prestação dos
serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.

3.2

A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá
ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
comunicação.

3.3

Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais,
objeto deste Pregão.
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3.4

Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para
entregar o produto.

3.5

Os materiais deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria requisitante, de
acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022, Termo de Referência, Anexo
I, bem como da proposta vencedora da licitação e das cláusulas da presente Ata.

3.6

O Município, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a contratar o objeto
desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade
de condições.

IV

- CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento do
material, mediante a apresentação da Nota Fiscal acompanhada de Autorização de Fornecimento.

4.2

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de
Fornecimento/Ordem de Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3

Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a
data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4

Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJS.

4.6

A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.

4.7

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

V

- CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1

O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contado a partir
da sua assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação.

5.2

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

5.2.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
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5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

5.2.2.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 027/2022.

5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;

5.2.3.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.

VI

- CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2

Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse,
junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

6.3

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
6.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços.

VII

- CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1
7.1.1

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
7.1.1.1A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII,
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da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
7.1.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.

7.1.2

Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.

7.1.2.1A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

7.3

Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.

7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande
circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.

7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e
outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.

VIII

- CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.

8.2

Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e
respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de
Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Itororó-Bahia, 06 de Junho de 2022.

______________________________
Paulo Carneiro Rios
Prefeito Municipal de Itororó-BA.
CONTRATANTE
________________________________________
CENTRAL PNEUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
O MUNICÍPIO DE ITORORÓ-Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado, portador do RG n°
0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04, residente e domiciliado à Rua Rui
Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2004, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preços no
município, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2022, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, transcurso o prazo para interposição de recursos, à(s) empresa(s) abaixo citada(s),
doravante denominada(s) Fornecedor (es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

I

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de pneus, para os veículos a
serviço da Prefeitura Municipal de Itororó.

II

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme a tabela (s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA: DANIELA BULCÃO MATOS, inscrita no CNPJ nº 06.070.644/0001-32,
situada à Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37 A, Bairro Pitanga, Candeias-BA,
representada neste ato por sua titular, a Srª. Daniela Bulcão Matos, brasileira, maior, inscrita no
CPF sob o nº 005.534.515-88 e portadora do RG nº 604500106 SSP/BA, residente e domiciliada à
Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37, Bairro Pitanga, Candeias-BA.
ITEM ESPECIFICAÇÃO
01
03
04
07
09
10
13
16
18
20

III

PNEU 175/65 R 14 - original - selo INMETRO
PNEU 185/65 R 14 - original - selo INMETRO
PNEU 185/65 R 15- original - selo INMETRO
PNEU 215/75 R 17,5 - original - selo INMETRO
PNEU 235/75 R 15 - original - selo INMETRO
PNEU 265/70 R 16 - original - selo INMETRO
PNEU 1000/20 - original - selo INMETRO
PNEU 17.5/25 - original - selo INMETRO
CÂMERA 17.5/25 - original - selo INMETRO
CÂMERA 1000/20 - original - selo INMETRO

UND.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

QUANT VALOR VALOR
UNIT.
TOTAL
156
379,59 59.216,04
32
390,25 12.488,00
28
409,50 11.466,00
46
897,00 41.262,00
20
684,80 13.696,00
16
854,10 13.665,60
28
2.025,65 56.718,20
10
5.398,90 53.989,00
10
373,00
3.730,00
16
129,00
2.064,00

- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1

Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente
de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos das legislações vigentes,
que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço, autorização para prestação dos
serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
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presente Ata.
3.2 A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá
ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
comunicação.
3.3 Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais,
objeto deste Pregão.
3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para
entregar o produto.
3.5 Os materiais deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria requisitante, de
acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022, Termo de Referência, Anexo
I, bem como da proposta vencedora da licitação e das cláusulas da presente Ata.
3.6 O Município, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a contratar o objeto
desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade
de condições.

IV

- CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento do
material, mediante a apresentação da Nota Fiscal acompanhada de Autorização de Fornecimento.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de
Fornecimento/Ordem de Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a
data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJS.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.
4.7 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

V

- CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1

O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contado a partir
da sua assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação.

5.2

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

5.2.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
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5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

5.2.2.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 027/2022.

5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;

5.2.3.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.

VI

- CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2

Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse,
junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

6.3

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
6.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços.

VII

- CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1
7.1.1

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
7.1.1.1A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
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7.1.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.

7.1.2

Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.

7.1.2.1A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

7.3

Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.

7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande
circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.

7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e
outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.

VIII

- CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.
8.2 Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e
respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de
Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Itororó-Bahia, 06 de Junho de 2022.

______________________________
Paulo Carneiro Rios
Prefeito Municipal de Itororó-BA
CONTRATANTE
_________________________________
DANIELA BULCÃO MATOS
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
O MUNICÍPIO DE ITORORÓ-Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado, portador do RG n°
0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04, residente e domiciliado à Rua Rui
Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2004, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preços no
município, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2022, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, transcurso o prazo para interposição de recursos, à(s) empresa(s) abaixo citada(s),
doravante denominada(s) Fornecedor (es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

I

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de pneus, para os veículos a
serviço da Prefeitura Municipal de Itororó.

II

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme a tabela (s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita no
CNPJ nº 13.545.473/0001-16, situada à Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº 8.422, Bairro
Pinheirinho, Curitiba-PR., representada neste ato por seu sócio, o Sr. Kauê Muniz do Amaral,
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 074.127.859-66 e portador do RG nº 10.117.444-1
SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº 8.422, Bairro
Capão Raso, Curitiba-PR.
ITEM ESPECIFICAÇÃO
06
15
19
21

III

UND. QUANT. VALOR
VALOR
UNIT.
TOTAL
50
711,22 35.561,00
PNEU 205/75 R 16 - original - selo INMETRO UN
UN
16
303,31
4.852,96
CÂMERA 1400/24 - original - selo INMETRO
UN
06
168,37
1.010,22
CÂMERA 12.5/18 - original - selo INMETRO
UN
18
43,54
783,72
PROTETOR DE CÂMERA 1000/20

- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1

Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente
de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos das legislações vigentes,
que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço, autorização para prestação dos
serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.

3.2

A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá
ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
comunicação.
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3.3

Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais,
objeto deste Pregão.
3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para
entregar o produto.

3.5

Os materiais deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria requisitante, de
acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022, Termo de Referência, Anexo
I, bem como da proposta vencedora da licitação e das cláusulas da presente Ata.

3.6

O Município, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a contratar o objeto
desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade
de condições.

IV

- CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento do
material, mediante a apresentação da Nota Fiscal acompanhada de Autorização de Fornecimento.

4.2

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de
Fornecimento/Ordem de Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3

Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a
data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4

Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJS.

4.6

A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.

4.7

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

V

- CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1

O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contado a partir
da sua assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação.

5.2

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

5.2.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
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praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

5.2.2.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 027/2022.

5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;

5.2.3.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.

VI

- CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2

Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse,
junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

6.3

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
6.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços.

VII

- CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1
7.1.1

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
7.1.1.1A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
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7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
7.1.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.

7.1.2

Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.

7.1.2.1A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

7.3

Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.

7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande
circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.

7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e
outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.

VIII

- CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.
8.2 Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e
respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de
Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Itororó-Bahia, 06 de Junho de 2022.

______________________________
Paulo Carneiro Rios
Prefeito Municipal de Itororó-BA
CONTRATANTE
________________________________________
LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
O MUNICÍPIO DE ITORORÓ-Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado, portador do RG n°
0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04, residente e domiciliado à Rua Rui
Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2004, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preços no
município, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2022, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, transcurso o prazo para interposição de recursos, à(s) empresa(s) abaixo citada(s),
doravante denominada(s) Fornecedor (es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

I

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a aquisição de pneus, para os veículos a
serviço da Prefeitura Municipal de Itororó.

II

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme a tabela (s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA: MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº
11.198.963/0001-68, situada à Travessa do Riachão, nº 06, Centro, Aramari-BA, representada
neste ato por seu sócio, o Sr. Joanã de Cerqueira Farias, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o
nº 283.279.935-34 e portador do RG nº 2.233.187-52 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua
Philadelfo Neves, nº 59, Bairro Juracy Magalhães, Alagoinhas-BA.
ITEM ESPECIFICAÇÃO
02
05
08
11
12

III

PNEU 175/70 R 13 - original - selo INMETRO
PNEU 185/70 R 14 - original - selo INMETRO
PNEU 225/75 R 16 - original - selo INMETRO
PNEU 750/16 LP - original - selo INMETRO
PNEU 750/16 - original - selo INMETRO

UND. QUANT. VALOR
VALOR
UNIT.
TOTAL
UN
60
375,00 22.500,00
UN
46
436,95 20.099,70
UN
28
935,71 26.199,88
UN
18
1.010,61 18.190,98
UN
14
892,85 12.499,90

- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1

Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente
de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos das legislações vigentes,
que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço, autorização para prestação dos
serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.

3.2

A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá
ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
comunicação.
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3.3

Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais,
objeto deste Pregão.
3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para
entregar o produto.

3.5

Os materiais deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria requisitante, de
acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022, Termo de Referência, Anexo
I, bem como da proposta vencedora da licitação e das cláusulas da presente Ata.

3.6

O Município, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a contratar o objeto
desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade
de condições.

IV

- CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento do
material, mediante a apresentação da Nota Fiscal acompanhada de Autorização de Fornecimento.

4.2

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de
Fornecimento/Ordem de Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3

Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a
data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4

Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJS.

4.6

A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista.

4.7

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

V

- CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1

O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contado a partir
da sua assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação.

5.2

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

5.2.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
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praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

5.2.2.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 027/2022.

5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;

5.2.3.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.

VI

- CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2

Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse,
junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

6.3

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
6.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços.

VII

- CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1
7.1.1

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
7.1.1.1A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
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7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
7.1.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.

7.1.2

Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.

7.1.2.1A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

7.3

Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora
será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.

7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande
circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.

7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e
outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.

VIII

- CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1

A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município.
8.2 Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e
respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 027/2022.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de
Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Itororó-Bahia, 06 de Junho de 2022.

______________________________
Paulo Carneiro Rios
Prefeito Municipal de Itororó-BA
CONTRATANTE
________________________________________
MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CONTRATADA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2022
ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 223/2022, reuniram-se para
analisar o Pregão Eletrônico SRP n° 027/2022 e após a verificação de todos os aspectos
contábeis e jurídicos, adjudicaram o objeto da Contratação de empresa para aquisição de
pneus, para os veículos a serviço da Prefeitura Municipal de Itororó, em favor das
empresas:
CENTRAL PNEUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº
24.159.462/0001-14, situada à Avenida Ibicaraí, nº 3.481, Bairro Nova Itabuna, ItabunaBA.
DANIELA BULCÃO MATOS, inscrita no CNPJ nº 06.070.644/0001-32, situada à Rua
Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37 A, Bairro Pitanga, Candeias-BA.
LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
13.545.473/0001-16, situada à Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº 8.422, Bairro
Pinheirinho, Curitiba-PR.
MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ
11.198.963/0001-68, situada à Travessa do Riachão, nº 06, Centro, Aramari-BA.
Itororó-Bahia, 26 de Maio de 2022.

PEDRO SILLAS LEAL SOARES
Pregoeiro

POLLINE AMEIDA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

JORGE DE JESUS SANTOS
Equipe de Apoio
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
HOMOLOGAÇÃO

Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, após analisar os autos do
processo administrativo Nº 172/2022 e por tudo que foi apresentado, HOMOLOGO a
presente Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022, para que surta
os seus efeitos jurídicos e legais.

Itororó-Bahia, 27 de Maio de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA
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EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: CENTRAL PNEUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 24.159.462/0001-14, situada à Avenida Ibicaraí, nº 3.481, Bairro Nova
Itabuna, Itabuna-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA

CENTRAL PNEUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA
CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: DANIELA BULCÃO MATOS, inscrita no CNPJ nº 06.070.644/0001-32,
situada à Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37 A, Bairro Pitanga, Candeias-BA.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA

DANIELA BULCÃO MATOS
CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITORORÓ-BA, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ nº 30.429.400/0001-88, com sede à Rua Duque
de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ALDAIR ALVES SILVA e
pelo Prefeito Municipal Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: DANIELA BULCÃO MATOS, inscrita no CNPJ nº 06.070.644/0001-32,
situada à Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37 A, Bairro Pitanga, Candeias-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

ALDAIR ALVES SILVA
Gestora do Fundo Municipal de Educação de Itororó

DANIELA BULCÃO MATOS
CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ, pessoa jurídica de
direito público interno, CNPJ nº 11.228.937/0001-35, com sede à Rua Duque de Caxias,
165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ANA PAULA DA SILVA RIOS e pelo
Prefeito Municipal Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: DANIELA BULCÃO MATOS, inscrita no CNPJ nº 06.070.644/0001-32,
situada à Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37 A, Bairro Pitanga, Candeias-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

ANA PAULA DA SILVA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itororó

DANIELA BULCÃO MATOS
CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO N° xxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2021
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE
ITORORÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 13.960.922/0001-92, com
sede à Rua Duque de Caxias, 165 – Centro, Itororó-BA, neste ato representado pelo
Gestor SÉRGIO ALEX DOURADO BOTELHO e pelo Prefeito Municipal Sr. PAULO
CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: DANIELA BULCÃO MATOS, inscrita no CNPJ nº 06.070.644/0001-32,
situada à Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº 37 A, Bairro Pitanga, Candeias-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

SÉRGIO ALEX DOURADO BOTELHO
Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Itororó

DANIELA BULCÃO MATOS
CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita no
CNPJ nº 13.545.473/0001-16, situada à Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº 8.422,
Bairro Pinheirinho, Curitiba-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA

LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
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Itororó

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITORORÓ-BA, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ nº 30.429.400/0001-88, com sede à Rua Duque
de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ALDAIR ALVES SILVA e
pelo Prefeito Municipal Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita no
CNPJ nº 13.545.473/0001-16, situada à Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº 8.422,
Bairro Pinheirinho, Curitiba-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

ALDAIR ALVES SILVA
Gestora do Fundo Municipal de Educação de Itororó

LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
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Itororó

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ, pessoa jurídica de
direito público interno, CNPJ nº 11.228.937/0001-35, com sede à Rua Duque de Caxias,
165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ANA PAULA DA SILVA RIOS e pelo
Prefeito Municipal Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita no
CNPJ nº 13.545.473/0001-16, situada à Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº 8.422,
Bairro Pinheirinho, Curitiba-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

ANA PAULA DA SILVA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itororó

LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
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Itororó

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº
11.198.963/0001-68, situada à Travessa do Riachão, nº 06, Centro, Aramari-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA

MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
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Itororó

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITORORÓ-BA, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ nº 30.429.400/0001-88, com sede à Rua Duque
de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ALDAIR ALVES SILVA e
pelo Prefeito Municipal Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº
11.198.963/0001-68, situada à Travessa do Riachão, nº 06, Centro, Aramari-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

ALDAIR ALVES SILVA
Gestora do Fundo Municipal de Educação de Itororó

MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
40 - Ano XVII - Nº 2930

Itororó

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

EXTRATO DO CONTRATO N° xxxx/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2022,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 027/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ, pessoa jurídica de
direito público interno, CNPJ nº 11.228.937/0001-35, com sede à Rua Duque de Caxias,
165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ANA PAULA DA SILVA RIOS e pelo
Prefeito Municipal Sr. PAULO CARNEIRO RIOS.
CONTRATADA: MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº
11.198.963/0001-68, situada à Travessa do Riachão, nº 06, Centro, Aramari-BA.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, para os veículos a serviço
da Prefeitura Municipal de Itororó.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 172/2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é da data da sua assinatura até
31 de dezembro de 2022.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em
favor da CONTRATADA, após a emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
Itororó-Bahia, xxx de Junho de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

ANA PAULA DA SILVA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itororó

MF COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS LTDA
CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUM5MZHBRKU1OEMZMUQYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

