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TERMO DE DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE Nº 08/2021 

 

Processo nº 1180/2021 

Termo vinculado ao Processo Licitatório nº 067/2021, Pregão Eletrônico nº 004/2021 

Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CIRC 

 

O presente procedimento de Dispensa de Licitação - com fulcro no inciso I, do art. 112 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS E 

PROTETORES, para os municípios consorciados na condição de órgãos participantes da 

licitação (DILERMANDO DE AGUIAR, DONA FRANCISCA, FAXINAL DO SOTURNO, 

FORMIGUEIRO, MATA, PARAÍSO DO SUL, RESTINGA SÊCA, SÃO JOÃO DO POLÊSINE, 

SÃO MARTINHO DA SERRA, SÃO VICENTE DO SUL, SILVEIRA MARTINS, TOROPI E 

UNISTALDA), de acordo com os quantitativos estimados durante o prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

 

2- DAS EMPRESAS: 

 

GABRIEL ANDRES FLACH - ME 

CNPJ nº 24.693.328/0001-07 

Vinculada a Ata nº 002/2021, conforme pedidos de compra nºs 194/2021, 195/2021, 

206/2021, 282/2021, 297/2021, 113/2021, enviado pelas respectivas Secretarias Municipais: 

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

Valor total: R$ 28.852,00 (vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta e dois reais). 

 

3- DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

 

3.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 

instrumento e do edital e seus anexos, obriga-se, ainda, o fornecedor a:  

I) Efetuar a entrega do objeto licitado conforme estabelecido na CLÁUSULA SÉTIMA deste 

instrumento.  

II) Atender as especificações contidas no Termo de Referência, na Ata de Registro de 

Preço;  
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III) Entregar os produtos conforme especificações do Termo de Referência e da Ata de 

Registro de Preço, bem como em consonância com a proposta de preços apresentada;  

IV) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de transporte do produto, seja 

próprio ou subcontratado;  

V) Substituir às suas expensas o produto entregue fora das especificações, providenciando 

a substituição do mesmo no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da comunicação 

realizada pela administração pública;  

VI) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento do Contratante; 

VII) Executar a Ata de Registro de Preços na forma e nos prazos estabelecidos;  

VIII) Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do produto 

deverá ser informada ao Contratante; 

IX) Assumir a responsabilidade pelos encargos e despesas com impostos, taxas, frete, 

seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos 

produtos;  

X) Manter, durante a vigência da Ata de Registros de Preços, todas as condições de 

habilitação exigidas no Edital;  

XI) Responsabilizar-se pela implantação da logística reversa do produto, conforme 

determinado pelo art. 33, inc. III da Lei 12.305/2010, devendo fazer o recolhimento dos 

pneus inservíveis, assim que solicitado pelos Municípios participantes e sem custos para o 

Contratante.  

XII) Apresentar documento probatório de que o produto recolhido será tratado e destinado 

conforme a legislação ambiental para o caso, inclusive informando o local e o responsável 

pela destinação/descarte dos pneus.  

XIII) Deverá, também, manter atualizados, durante toda a vigência da Ata de Registros de 

Preços, o número de telefone de contato, endereço eletrônico (e-mail), endereço, dados 

bancários, devendo comunicar ao Contratante qualquer alteração de dados. 

 

4- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E DE SUA FISCALIZAÇÃO: 

 

4.1. As entregas dos produtos e o cumprimento do disposto neste instrumento quanto à 

descrição dos itens serão fiscalizados pelos municípios, através de responsável designado, 

de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo 

e apresentação de fatura, notificando o fornecedor a respeito de quaisquer reclamações ou 

solicitações havidas.  

§ 1º Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará os 

municípios e terão as seguintes atribuições e obrigações:  
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I) Acompanhar e fiscalizar o andamento da execução da ata de registro de preços;  

II) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da (s) licitante (s) vencedora (s);  

III) Receber e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando sua correspondência com as 

especificações prescritas no Edital e na Ata de Registro de Preço, atestando sua 

conformidade;  

IV) Rejeitar os produtos que a licitante vencedora entregar fora das especificações e 

condições estabelecidas no Edital e na Ata de Registro de Preço;  

V) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, de 

acordo com o Edital e os termos de sua proposta;  

VI) Notificar à licitante vencedora nos casos de anormalidade na execução do objeto;  

VII) Solicitar ao órgão gerenciador a abertura de processo administrativo especial, nos 

termos deste instrumento, à CONTRATADA que descumprir as obrigações assumidas;  

VIII) Efetuar o pagamento dos produtos entregues;  

IX) Certificar a nota fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita 

compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado. 

 

5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

5.1. As despesas decorrentes deste processo deverão ser registradas nas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 

Unidade: DMER 

Ação: 2220 

Fonte de Recurso: LIVRE 

Despesa: 3199 

 

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 

Unidade: OBRAS 

Ação: 2005 

Fonte de Recurso: LIVRE 

Despesa: 3046 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Unidade: Demais recursos 

Ação: 2107 

Fonte de Recurso: 01 
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Despesa: 1209 

 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

Unidade: Atenção Básica 

Ação: 2039 

Fonte de Recurso: 4502 

Despesa: 2639 

 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

Unidade: Atenção Básica 

Ação: 2180 

Fonte de Recurso: 4500 

Despesa: 2357 

 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

Unidade: Atenção Básica 

Ação: 2180 

Fonte de Recurso: 4011 

Despesa: 2338 

 

6- DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 

6.1. A solicitação do material será realizada conforme necessidade de cada município 

participante. A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias 

consecutivos contados do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da ordem de 

compra/empenho, mediante agendamento prévio através dos telefones dos municípios que 

solicitaram o produto, no local especificado pelos mesmos.  

I) O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo 

município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o 

prazo de entrega estipulado.  

II) Prazo de garantia: 5 (cinco) anos, contra quaisquer defeitos de fabricação, assegurando 

conforto, estabilidade e segurança, contados a partir da data da entrega. No caso que 

apresentarem defeitos, e consequentemente serem substituídos, a garantia será contada a 

partir da nova data de entrega. Na vigência da garantia, o ônus de correção de defeitos 

apresentados ou substituição, serão suportados exclusivamente pela contratada.  

III) Data de fabricação de no máximo 6 (seis) meses, anteriores ao momento da entrega do 

objeto.  
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IV) Poderão ocorrer pedidos com entregas parceladas conforme a necessidade dos 

municípios.  

V) O local de entrega será especificado no instrumento contratual ou ordem de 

compra/empenho, ficando expressamente proibida a entrega em local diverso ao 

especificado.  

VI) Correrá por conta do fornecedor qualquer prejuízo causado em decorrência do 

transporte e do descarregamento.  

VII) As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem 

exclusivamente ao fornecedor.  

VIII) A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será 

considerado como não entregue, estando sujeita à multa, conforme prevê este instrumento.  

IX) Os custos para que sejam substituídos os materiais rejeitados correrão exclusivamente 

às expensas do fornecedor.  

X) O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações do pregão 

 

7- DO PAGAMENTO: 

 

7.1. O pagamento só será efetuado quando o fornecedor realizar a entrega total dos itens 

relacionados na nota de empenho. 

§ 1º O pagamento será efetuado em até 05 dias úteis, contados da data da liberação da 

nota fiscal para os municípios. 

§ 2º O CNPJ do fornecedor constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

§ 3º Deverão constar na nota fiscal, os dados bancários para pagamento (banco, agência, nº 

da conta), bem como o número do empenho correspondente. 

§ 4º O pagamento será efetuado pelo município, em horário de expediente. Caso o dia de 

pagamento seja feriado, o mesmo será transferido para o primeiro dia útil seguinte. 

 

8- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas o fornecedor sujeitar-se-á às 

seguintes sanções além das responsabilidades por perdas e danos:  

I) Multas administrativas, após regular processo administrativo (movido pelo município e/ou 

Consórcio), a critério dos mesmos:  

a) por atraso injustificado na execução do contrato/ordem de compra/autorização de 

fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato;  
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b) por atraso injustificado na execução do contrato/ordem de compra/autorização de 

fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto 

e/ou parcela mensal do contrato;  

c) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/ordem de compra/autorização de 

fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não 

executada, respectivamente.  

II) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração, após regular processo administrativo:  

a) por atraso injustificado na execução do contrato/ordem de compra/autorização de 

fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses;  

b) por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/ordem de compra/autorização de 

fornecimento: até 2 (dois) anos.  

III) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser 

concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  

§ 1º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 

repetir o motivo.  

§ 2º Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades 

previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação.  

§ 3º Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação. 

 

9- DA FISCALIZAÇÃO: 

 

9.1. Será responsável pela fiscalização deste termo de dispensa, o (a) servidor (a) 

designado (a) através Portaria emitida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

devendo declarar o aceite dos serviços, no verso da Nota Fiscal. 

 

 

Formigueiro - RS, 22 de julho de 2020. 

 

_______________________________ 
Jocelvio Gonçalves Cardoso 

Prefeito Municipal 


