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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0091/2017 (3956) 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2017 - PROCESSO Nº 45/2017 

 
ÓRGÃO GESTOR: O Município de União da Vitória - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da 
Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato 
representado pelo Prefeito, HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula de identidade nº 
7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 030.419.409-30. 
 
EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: A. M. Mendes – Acessórios - EPP. 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada a Rua Pará, Nº 34, Bairro Jardim Apucarana, 
Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86.804-250, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.009.600/0001-05, 
neste ato representada pela Proprietária Adriana Michele Mendes, portadora do RG nº 
8.031.025-0 – SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 034.600.949-90. 
 
Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo Licitatório 
nº 45/2017, correlato ao Pregão Eletrônico nº 39/2017 – Secretaria Municipal de 
Transportes e Serviços Públicos, aberta em 19/04/2017 e homologada em 05/05/2017, consoante 
as cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO, DOS VALORES E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
1.1. Constitui objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras de ar e 
Protetores/Colarinhos, novos, destinados aos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal 
de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos. Lote nº 03; 
 
Total do Fornecedor R$ 387.799,00 (Trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e nove 
reais). 
 
Lote: 3  Homologado 
Item Especificação Unidade Qtd Valor 

Unitário 
Valor Total 

24 
PNEU 12.5X80X18 
BORRACHUDO COMUM 
(RETRO HYUNDAI/JCB). 

Unidade 10,00 1.189,90 11.899,00 

25 

PNEU 12X16.5 
BORRACHUDO COMUM 
(RETROESCAVADEIRA 
580L). 

Unidade 8,00 980,00 7.840,00 

26 PNEU 13000X24 LISO 
COMUM (ROLO). 

Unidade 4,00 3.390,00 13.560,00 

27 

PNEU 14X24R 
BORRACHUDO RADIAL 
(MOTONIVELADORA 
KOMATSU 555). 

Unidade 8,00 2.900,00 23.200,00 

28 

PNEU 14000X24 
BORRACHUDO COMUM 
(MOTONIVELADORA 
HUBER/DRESSER). 

Unidade 30,00 1.920,00 57.600,00 

29 
PNEU 14,9X24R LISO 
COMUM Unidade 10,00 1.310,00 13.100,00 

30 

PNEU 16.9X28 
BORRACHUDO COMUM 
(RETROESCAVADEIRA 
214S). 

Unidade 6,00 2.350,00 14.100,00 

31 
PNEU 20,5X25 
BORRACHUDO COMUM 
(CARREG. HYUNDAI). 

Unidade 20,00 4.900,00 98.000,00 

32 
PNEU 17.5X25 
BORRACHUDO RADIAL 

Unidade 8,00 4.400,00 35.200,00 
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(MOTONIVELADORA 
KOMATSU 655). 

33 

PNEU 17.5X25 
BORRACHUDO COMUM 
(RETRO JCB/RETRO CASE 
580L/ 
CARREG.DOSSAN/CARREG.
W20). 

Unidade 30,00 2.550,00 76.500,00 

34 
PNEU 19.5 L X 24 
BORRACHUDO COMUM 
(RETRO HYUNDAI). 

Unidade 16,00 2.300,00 36.800,00 

 
1.2. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes. 
 
1.3 . O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.  
 
1.4. Cabe destacar que os quantitativos especificados no Anexo “01” – Termo de Referência 
são estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição total. 
 
1.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de 
indenização. 
 
2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua assinatura.  
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA – PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada 
ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens em igualdade de condições.  
 
3 – DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 
3.1 – Os itens serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria 
Municipal de Transportes e Serviços Públicos, nas quantidades correspondentes a cada 
autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, que serão emitidas pelo Departamento de 
Compras e rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas; 
 
3.2 – Em decorrência da constante necessidade desses itens, quando solicitados, os mesmos 
deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, este prazo poderá ser revisto 
desde que seja solicitado pela Contratada, mediante justificativa plausível e aceita formalmente 
pela Administração; 
 
3.3. O objeto deste Edital deverá ser entregue em local designado pela Secretaria solicitante, 
rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas. 
 
3.4. No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade, marca ofertada, 
especificações, qualidade do material, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em 
desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame. 
 
3.5. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas 
as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.6. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNÍCIPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições; 
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3.7. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização do 
recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato; 
 
4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo 
comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 
condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de Administração para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata.  
 
5. DAS OBRIGAÇÕES  
5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

 
5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  
 
5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Efetuar a entrega/execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes à: marca, modelo, fabricante; 

b. Responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

c. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

d. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação;  

e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

f. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
6. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados e 
a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, desde que o 
objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
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determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após 
terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo (Secretaria Municipal de Transportes e 
Serviços Públicos). 
 
6.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 
de União da Vitória (Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos), os pagamentos serão 
liberados. 
 
6.3. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.005.3390.30 - 1000 - 27/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
2.006.3390.30 - 1000 - 34/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
2.080.3390.30 - 1510 - 417/2017   -   SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 
2.011.3390.30 - 1000 - 81/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV PUBLICO 
2.014.3390.30 - 1000 - 117/2017   -   MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 
2.017.3390.30 - 1103 - 149/2017   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.050.3390.30 
- 1777 - 364/2017   -   MANUTENÇÃO CREAS 2.012.3390.30 - 1000 - 88/2017   -   MANUT SERV 
DE LIMPEZA PUBLICA 2.080.3390.30 - 1509 - 416/2017   -   SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 2.002.3390.30 - 1000 - 3/2017   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE 
DO PREFEITO 2.059.3390.30 - 1000 - 10/2017   -   MANUTENÇÃO DO FUNDO - PROCON 
6.046.3390.30 - 1000 - 24/2017   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.014.3390.30 - 
1512 - 119/2017   -   MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 2.004.3390.30 - 1510 
- 15/2017   -   MANUTENÇÃO DO FUNREBOM 2.062.3390.30 - 1504 - 19/2017   -   MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL 2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA 
ATENÇÃO BASICA 2.030.3390.30 - 1000 - 312/2017   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO 
SOCIAL 2.076.3390.30 - 1000 - 396/2017   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
2.050.3390.30 - 3777 - 429/2017   -   MANUTENÇÃO CREAS 2.051.3390.30 - 3767 - 436/2017   -   
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 2.015.3390.30 - 1504 - 107/2017   -   
MELHORIA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS 2.078.3390.30 - 1000 - 405/2017   -   PROJETO 
MEIO AMBIENTE - PRESERVAÇÃO DE NASCENTES 2.007.3390.30 - 1000 - 67/2017   -   
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.013.3390.30 - 1000 - 99/2017   -   MANUTENCAO 
DOS SERVICOS INDUSTRIAIS 2.051.3390.30 - 1767 - 369/2017   -   MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 2.051.3390.30 - 1785 - 370/2017   -   MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 2.080.3390.30 - 1000 - 415/2017   -   SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO, VIG.E FISCALIZAÇ 2.011.3390.30 - 1504 - 82/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC 
DE TRANSP E SERV PUBLICO 2.014.3390.30 - 1504 - 118/2017   -   MELHORIA E CONSERVACAO 
DE ESTRADAS VICINAIS 2.017.3390.30 - 1104 - 150/2017   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA 
EDUCACAO 2.062.3390.30 - 1000 - 18/2017   -   MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL 
2.015.3390.30 - 1512 - 108/2017   -   MELHORIA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS 
2.049.3390.30 - 1775 - 353/2017   -   MANUTENÇÃO DO CRAS 2.015.3390.30 - 1000 - 106/2017   
-   MELHORIA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS 2.023.3390.30 - 1000 - 176/2017   -   
MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL 2.077.3390.30 - 1000 - 411/2017   -   
PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.051.3390.30 - 3785 - 434/2017   -   MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD  
 
7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
7.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
 
a) A pedido, quando:  
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.  
 
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; - 
por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
8. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
 
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao Município de União 
da Vitória promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
 
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido; e 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura 
Municipal de União da Vitória poderá: 
 

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

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 
9. DA GARANTIA  
9.1. – A Contratada deverá prestar garantia integralmente dos produtos que apresentar vícios ou 
defeitos de fabricação, aparentes ou ocultos, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados a 
partir da data do recebimento definitivo dos itens; 
 
10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados.  
 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

6 

 

10.4. Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o 
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
11.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao 
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa 
compensatória conforme prevê o Edital sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos 
do contraditório e da ampla defesa.  
 
11.2. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das 
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas 
e danos causados à Administração.  
 
12. DO FORO  
12.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  
 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 

para que possa produzir os efeitos legais. 

 
 

União da Vitória - PR, 05 de maio de 2017. 
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