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PODER EXECUTIVO
Avenidâ Padre TÍajano 55 - Centro Posse. Gorás

01 743 335/0001-62

I il
ÂÍA DE REGTSTRO OE PREÇOS N.017/2022

MARCÂ

PUBLICADO NO
PLACARD

Em o2ôl93 1 eAt

UNO amE v LoR ur{ffÁRto vaLoR Toral

UN 5 0000 ô7 000.0000 335 000 0000

?wqlo,z,q,u

Âta dê rêgistro de p.eço, pârâ REGISTRO DE PREçOS DE VEICULO HAÍCH í.0.

MOd'IIdAdE: PREGÃO PRESET{CIAL

Procê3so l{":

V.lld.de:

A§ 14 ooh do dra 23 de marc/l óe 2022, ncre MUNICIPIO DE POSSE. reunrÍam-se no(â) SALA DA COMTSSÁO PERMÂNENTE DE L|C|TAÇÂO s'tuada à

AVENIDA PAORE TRÀJANO. N 55, CENTRO. CEP.]73.9OG000, inscnto no CNPJ sob o no 01 743.335/0001-62, o PÍegoerro. nos terÍnos da Lei Federat n".

8666/1993 e des dêínais nomâs legais aplicâveis conÍormê a classifcagáo das proposl,as apresenladas no PREGÃO PRESENCIAL N 017i2022 Editât de LiotaÇão

tf 02312022, do rêsultâdo do julgamenlo das Propostas de Preço6, publicâda na imfrensa oÍiciâl do Municipjo, sem píejuizo de oulras íoÍmas de divutgação e
hotnologade pelo(a) S(â) HELoER SILVA EONFIM. do píeêsso acima reíerenciado. RESOLVE íegistÍaí os prcçps pâÍâ objeto Registro de PÍeços pará tuturâ

ê evenlual compra de RÊG|STRO DE PREÇos DE vEicuLO HATCH 10. na modatdade PREGÁo PRESENC|AL. tipo mênoí píeço por item. têndo por

Ínahclade o SISTEMA 0E REGISTRO OE PREÇOS, para etendeí o(a) MUNICIPIO DE POSSE. tendo sido o(s) reíêndo(s) preço(s) ofêíecido(s) pela(s) êmprêsa(s)

culás propostas foíam(fo) classúcáda(s) ê decla6da(s) vencedora(s) no ceítamê acima numerado, como segue:

LOTE IÍEU

FornecedoÍ:
CPF/CNPJ:

NAVESA VEiCULOS LTDA

16.900.062/0001-90

DESC§Iç^O ÍEr
vEtcuLo HAÍCH oKM, cÂMBro MANUAL.
ALTMENTAÇÀo FLEx, ANo DE FABRtcAÇÂo
2021. MoroR 1 o, PoTÊNcrA DÊ Tocv ou
SUPERIOR, ÍANQUE DE coMBUSTIVEL OE 37
LITROS OU SÚPERIOR. PORTA-MALAS DE
23OHATC LITRÔS OU SUPERIOR VIDROS
ELÉTRICoS. TRAVAS NAs PoRTAS 4 PoRTAS
AR CONOICIONADO AIR BAG FREIOSABS.
COM TODOS OS EOUIPAMENÍOS EXIGIDOS
PELACONTRAN

cúusuLA SEGUiTDA - DA vALtDAoE E oo RE JUSTAmÊ To Dos pREÇos

21 Â pre§ênte Ate dê ReEstro c,e Preços terâ e valide(b cle 12 meses, seíÍ alteração dos quanülâtivos oÍjginalmente registràc,os, @nÍoíme necessióade da

Admin,stíação.

22 Durânte a vigênoa da Ala, os preços Íegistrados serào ixos e iÍÍeajustàvêrs excêlo nas hipólêsês decorrenles e devidamente comprovâdas das siluaçóes

prêvrslas na alinea'd'do inciso ll do âÍt 65 da Lei n ô 8 666/93 ou de ÍeduÉo dos píeços pÍatlcados oo meÍcado

cúusulA TERCETRA- DAs sa}lÇôEs

3 1 Com fulcro no ertigo 70 da Lei 10 52012002 e ârtigos 86 ê 87 da Lei n' 8 666/93. â Adminislraçâo poderá. gerantida a prévia dgÍesa, âpticar aos

adjudacatános as seguintes penalidades, sem prejuizo das responsâbrli(,ádes ovile cÍiminatl

RENAULT KWD
ZENlO

23 Mesmo compíovacla â ocoíràciâ a,e srtuação píeúslia ne alineá "d' do inoso ll do arl.65 da Ler n o 8 666/93, a AdminrstrdÉo, se julgar coíveniente. @eÍá
oplaí por cancelâr âAlâ e rnrciaÍ oulío processo lc[atóío

24 CompÍovada a íeduÇáo dos preços praticados no mercado nes mêsmâs o novo pÍeço máximo a sea pago pela

AdmrnistraÉo. o PÍoponenle registrâdo será convocado pelo(a) MUNICIPIO DE POSSE alleÍação do vâloÍ registrâdo emAlâ

2 5 Duíanle o pÍâzo de vâldade desta Ata de Regrstro de ) MUNICIPI OSSE. nào será obagada a firmar as contralaçôe§ que dêla poderáo

advií. íâcultândose a realizaçáo de licilâÉo especiíicâ pâra a aquisiçáo píetendida. sênclo âsseguaâdo âo beneticiáÍio do ÍegrstÍo pÍeiêÉncia de fornêomento em

rguâldâdê de condrçôes

1 objelo Regislro de Píeços paÍa futura e evêntual coflpía de REGISTRO 0E PREÇOS OE VEICULO HAÍCH 10 para â sede do(a) MUNtCtPtO DE POSSÉ,

no§ têrmos do art 15 ll. da Lei nô 8 m6/93.

a) Adveíénqa, nos casos dê menoí graüdedel

b) Mullâ

b.1) 107ô (dez po. cento) sobre o valor da nota de empenho ou do conÍato, em cáso cle descumpnmênto totat dâ obrigação, inctusi da do

io t\runicipal
a,Â inistraçâc

adjudicatáíio em firmar o contreio deílro de os(chco) dias contados da data de sÉ convocqáo;

Ceni @ êAssinetura o3OASZ58IêX Eír,itdo en 24tO312O22 Pásrna 1 de 3w
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d) Ouândo aplicadas, as multas deveíão seí pagâs esponlaneamenle no prazo mâ(imo de 05 {cinco) dias úteis ou serem deduzidâs do valor corÍespondente ao

valoÍ do foÍneomento, aÉs prévio processo administrativo, garantda a ampla deíesã ê o contÍeditóno ou, einda, cobÍadas judicialmente,

b 2) 0.3% (três décimos porcenlo)ao diâ. até o 30e (tigésimo)dia ale atíaso sobíe o valoí lotalda paíê do íornecamento ou seMço náo reelizado.

b 3) 0.7% (§ele decimos por cenlo). poÍ cada dia de atraso subsequenle âo 30o(l.igésimo), sobÍe o valoÍ da parte do fornecrmento ou sêrvlço náo íeâlEado

c) As muilas píevistas nâ lêtra "a' deste inslÍumeíto podeíào, a criténo da Admjnastração, seí aplacádas isolâdas ou conjuntameâte coín orrtras sânÇôes, a

depêndeí do gÉu de iníraçâo coínáda pelo adjudicãtáfloi

0 declaraÉo de inidoneidaóe para licitar ou contretar com a Administíação Públicá. enquanto peÍduíâíem os molivos delerminântes da puniÉo ou até que sqa
p(oÍnouda a Íeatülat4ão, peíanle a píópna adoíidade que aplrcou a penalidade, que s€íá concedrda seínpíe que a contratada íessarcir â Adminastraçâo pelos

píejuizos resultentes e aÉs decorÍido o píazo da sânçào aplicada com base na alinea entenor

g) Além das pênâlidades otadas. a licitânte vencedo€ Íicârá sujeita ao cancelemento de sua inscÍiÉo no CadaslÍo de Fomecedoíes do(a) MUNICIPIO DE

POSSE. e. no quê coubêÍ. âs demais penâladecbs refefidas na Lêi 8 66d93

e) suspensáo lemporáÍia do dire[o de peíiapâr cÍe licitaçáo e rmpedimefltode conÍataÍ com o(a) MUNICIPIO DE POSSE, pelo prezo dê eté 2 (clois)ânos

h) Comprovado impedimento ou reconhecidâ foÍça mâior devidamente ,ustificâdo e acêilos pela AdministÍaçáo do Órgáo a licilâôte vencedoía ÍicaÍá isentâ das

pênalidêdes mencionadas

D As sançôes de actueíência e de rmpedrmento de llc(âr e contratar com a AdmrnistraÇ5o do(a) MUNICIPIO 0E POSSE poderá seÍ aphcáda á licjlanle

vencedorâ juntâmente com â de multa, descontando-a dos pagamentos â serêm efêluados.

CúUSULA OUARÍA - DA UnLEAÇÃo oA ATA E Dos PRÊços

4. 1 Poderâ úrllzaÊse da Ata de Rêgistro de PÍeços qualquêí óÍgáo ou eotidede c,a AdministraÉo que não lenha paíicipado do ceÍtrâme. mediante píévlâ

consulla ao ôrgâo g€Íenciador de§de que dêvrdâmente comptovada a vanlâgêm e, respeilâdas no que coube( as condçôes e as regres estabêlecides na Lei no

' 8.666í 993 e OecÍeto Federâl no 7.892/2013, bem como deveráo ser obseÍvedas âs condi@s estiabelecidas no instrumenlo convocatóíio

4 2. Caberá ao íoÍnecedor beneÍiciáno da Ata de Regislro de Preços. ob3€ívadas a condiçáo nelâ estabelecidâs, optaí pela aceilaÇào ou náo do fomeomento

deconente dê adesâo, desde que náo prejudque as obrigâçóes píesentês e Íutuías decoÍenles da âta, assumidâs com órgáo geÍencjadoÍ

4 4 O qúenlitativo decoíenle das adesóes à atâ de rêgistro de preços nâo poderá exceder, na tolalidade, ao quiniuplo do quantiletivo cE cada ilêm reEstrado nâ

eta de registlo de precps para o o.gâo gerenciador e órgáos partcipentes, rndêp€ndenlemenle clo número de ó19ã06 náo participantes que edenÍem

4.5. O píeço oÍertâdo pêla empesâ signatáÍie da presênte Atâ dê RegÉtro de Preços ê o $pecificâdo em Anexo, de acoÍdo cofi a íespectiva dassifcáÉo no

Píegáo.

46 Em cada Íomecimento deconenle desla Ata, seJào ob§eNadas, quanto âo preço. âs cláusulas e condrÇões conslantes (b Edilal no 01712022, Múalidade
PREGÃO PRESENCIAL. que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso

4.7. A cáda foÍnecimento. o pÍeÇo unitário e sea pâgo será o constânle

antegram

CLÁUSULA QUI TA - Do LocAL E PRAzo DE ENTR

5 1 Os produtos obieto de§tâ licitaÉo deveÍáo ser

apresêntâdâ pela emprcsa detentora dâ presente Ata as qua§ lâmbém a

pêla unidedê rêquisilanle, náo podendo, todavia. ultrâpassâr 20 (vinie) dias coÍridos c,a5.2. Â cadâ fom€cimenlo. o píazo ê entíega do produto será

relireda do empenho pêlo fomecedoÍ.

CúUsuLA sExTA - oo PAGÂMENÍo

6 1 O pagamento reÍêrentê eo Íoínecimento dos produlos seÍá: CONFORME EDIÍAL. após protocolizaÉo e aceitaçáo da Notâ Fiscál/Fâtuíâ coÍresFbndeflte,

devidamente âlestada pêle comrssáo competente Pâra llns de pagamenlo ainda serâ solicitada â apresenteçá) das ceíidões negâtivâs de débito relalivas a

Umáo, Estado Municipâle TÍebelhista, sêndo que as mesmas deverão sempre apÍesentaÍ dáte de vâlidádê posterior à dala deemrssáo das Íespectrvas Notas

Fiscars

6 2 Na ocorÍéncia de rejeiÉo da (s) Nota(s) Fiscâl(is), molivâda por eÍo ou incoÍreçóês o prâzo pârâ pagemento pêssâíá a ser conlâdo a partir da date cÍa suâ

reâpÍesentação

Centi @ êAsshâtuÍar o30BSZ58leX Emtlido em 241A312022 Págrna 2 dê 3

4 3 As aqursiçôes ou cont6lâçôês adiconais a que se reíêre o item antenoí não podeíào excedêí, por óígáo ou entidadê, e cem poí cenlo dos quántitálivos dos

itens do rnslrumento convocatóíio e Íeqslrados na ata dê registro de preços para o oígào gerênciedoí ê óígáos pânicrpanlês

qrry
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6 3 Se houvêr etÍaso após o prazo p€visto, âs íaturâs seíáo pagas acrescidas de juros simples de moÍa de 670 (seis por cento) eo âno, aplicando-se a prôrete-
die da data do vencimento até oeÍêtivo pagamento, desde que soticitado petâ EÍnprese

64 Nenhum pâgamento será eÍetuado á lÉitante vencedorâ enquanto pendente dê liquidação quatquer obrigaÇáo Ínanceiía, sem que isso gêre dúêno à
altêíaçáo de preços ou á compensação tinancerÉ

65 o(A)MUNlclPlo DE POSSE. Íeserva-se o direilode recusar ao pâgamento se no âto dâ âlestação. os matenais náo estverem cte acoído com as

esp€cjÍcâçóê§ âpresentada§ e âcêitas

cúusuLA sÉnirÂ - DAAUToRtzÂçÃo pÂRAAoutstÇÃo E ElflssÃo oo EMpEt{Ho

7 1 Aâquisição do objêto dâ presente Atâ de Registrode PreÇo, serào autorizâcÍâs. confoÍme a necessidade, pelo Gestor

7 2 Aemrssáo do empenho, suâ Íeliíi€Ção ou c;lncelamento totâlou parciatseÍá Euâlmentê autorizadâ pelo GestoÍ

7 3 As adêsôês à Atâ de Regsfo cle P@Ços seÍão euoÍizâdas pelo Órgão Gerenciac,or c,esd9 que observdes as condi@s êstabetecidas no rnstrumento
convocetóíio.

cúusuLA otT VA - DAs DrspostçôEs FtNAts

Sl lntegram êsta Alá, o edital de Licitiâçâo n 0 017/2022. Modalidâde PREGÂO PRESENCTAL ê seus anexos, a(s) píoposta{s) da(s) êmpÍesâ(s)l

NAVÊSA VEICULOS LÍDA CNPJ: 16 900 062/0001-90, classiÍcádas no cêrtame supíanuherado.

I 2 Ficá eleito o ÍoÍo deste MunoiFio, pala dirimÍ quaisquêÍ que§tõe§ dÉ{oÍÍentes da utitizaçáo da presente ata

I 3 oo G_.ESÍoR DAARP será designado sêrvidoí responsável pelo acompanhamento ê iscãlizaçáo quento à complêtâ execução do Contíato, coníoíme exige
o inciso xx. do âít 16da lN n" 015/2012. do Ííibunalde contes do6 MuniciÉrios do Êsledo de Goás, nâ ausêncra fcá designedo o(â) sêÍvidor(e) Adelson José-

POSSgGO. 23 de marÇo de 2022

GIOVAN U ES DA IOGNA
PREGOEIRO

591 9 1-68

MERO / EOUIPE DE APOIO

IPE DEAPOIO
427 511 021-15

Contratadas:

.900.062-l0001-9 t

ô94141 12

NAVESA VEiCULC'S LTDA

Av.T-G:r il' 17 71 O) 537

Praç8 Ncva Suiça - Setor No

CEP:74-280-235

GOrÁfltA - GO
\
)
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