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ATA CONTRATO 

 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2019 

 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO 
DE MACARANI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob nº 13.751.540/0001-59, localizado na Avenida Camilo 
de Jesus Lima, nº 101, Centro, nesta cidade de MACARANI, neste ato 
representado pelo seu Prefeito MILLER SILVA FERRAZ, lavra a presente Ata 
de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 090/2019, observadas 
as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado na 
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório, com aplicação subsidiária do Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços relativos a aquisição 
de areia branca fina, areia lavada para o uso na manutenção dos serviços 
públicos e aquisição de cascalho para uso na manutenção das estradas vicinais 
do Munícipio de Macarani, com entrega parcelada, de acordo com as 
especificações constantes no – Anexo I – Termo de Referência do Edital, para 
os próximos 12 meses, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances 
apresentados pelo licitante classificado em primeiro lugar e, excepcionalmente, 
demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação de 
cadastro de reserva, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, observado o preço da proposta vencedora, visando contratações 
futuras. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento não obriga o Município a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os 
órgãos participantes e não participantes, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES 
BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

Em decorrência da proposta apresentada no certame licitatório, ficam 
registrados, para contratações futuras, os preços unitários e o respectivo 
fornecedor classificado, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiárias 
do Registro de Preços, Anexo I desta ata. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência da Ata de Registro de Preço será até 10 de outubro de 2020, com 
eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 
o primeiro e incluir o último. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Macarani/BA, por 
meio da Prefeitura Municipal. 

 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

O fornecedor detentor dos preços registrados deverá cumprir o compromisso 
firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, 
integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou 
instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da 
presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das 
penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para cada fornecimento será assinado um Contrato 
ou instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de 
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a 
autorização da despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do 
instrumento equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) 
dias úteis, a contar da notificação feita pelo Município, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão 
observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de 
compromisso. 

PARÁGRAFO QUARTO - O contrato decorrente do Sistema de Registro de 
Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste 
certame, mediante anuência do Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do 
registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 
deverão consultar o Município para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas 
com o Município e demais órgãos participantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aquisições ou contratações adicionais 
decorrentes de adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos 
participantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de 
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município 
e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

PARÁGRAFO QUINTO - O Município somente autorizará adesão a esta ata após 
a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência desta ata. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Município. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de 
Registro de Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, 
somente poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia 
e expressa autorização do órgão gerenciador. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 
devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados 
no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, 
se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
definirá o novo preço máximo a ser pago pela Administração e convocará o 
fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos 
valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO QUARTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
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comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

PARÁGRAFO QUINTO – Quando o fornecedor registrado não aceitar manter o 
preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

  
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - a pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo 
das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - por iniciativa do Município, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade; 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório, garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes; 

h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666/1993 ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo 
Segundo, concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata 
de Registro de Preço e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de 
registro. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, 
será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro 
de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

b) integram esta Ata a(s) planilha(s) já alinhada(s) pelo(s) licitante(s) e, 
ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das empresas 
classificadas para cada item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados por esta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos decorrentes desta ata de registro de 
preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA. 
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Macarani – Bahia, 10 de outubro de 2019. 

 
 

________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

_______________________________________________________ 

PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI - ME  

CNPJ sob o n° 26.740.345/0001-75 

 

 

 

TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
 
 
TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
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ATA CONTRATO 

 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2019 

 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO 
DE MACARANI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob nº 13.751.540/0001-59, localizado na Avenida Camilo 
de Jesus Lima, nº 101, Centro, nesta cidade de MACARANI, neste ato 
representado pelo seu Prefeito MILLER SILVA FERRAZ, lavra a presente Ata 
de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 091/2019, observadas 
as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado na 
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório, com aplicação subsidiária do Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços relativos a aquisição 
de peças, equipamentos, prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, e afins, para as diversas máquinas pesadas que compõem a frota do 
Município de Macarani, com entrega parcelada para os próximos 12 meses, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelo 
licitante classificado em primeiro lugar e, excepcionalmente, demais 
fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação de cadastro 
de reserva, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 
observado o preço da proposta vencedora, visando contratações futuras. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento não obriga o Município a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os 
órgãos participantes e não participantes, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES 
BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

Em decorrência da proposta apresentada no certame licitatório, ficam 
registrados, para contratações futuras, os preços unitários e o respectivo 
fornecedor classificado, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiárias 
do Registro de Preços, Anexo I desta ata. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência da Ata de Registro de Preço será até 11 de outubro de 2020, com 
eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 
o primeiro e incluir o último. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Macarani/BA, por 
meio da Prefeitura Municipal. 

 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

O fornecedor detentor dos preços registrados deverá cumprir o compromisso 
firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, 
integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou 
instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da 
presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das 
penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para cada fornecimento será assinado um Contrato 
ou instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de 
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a 
autorização da despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do 
instrumento equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) 
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dias úteis, a contar da notificação feita pelo Município, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão 
observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de 
compromisso. 

PARÁGRAFO QUARTO - O contrato decorrente do Sistema de Registro de 
Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste 
certame, mediante anuência do Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do 
registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 
deverão consultar o Município para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas 
com o Município e demais órgãos participantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aquisições ou contratações adicionais 
decorrentes de adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos 
participantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de 
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município 
e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

PARÁGRAFO QUINTO - O Município somente autorizará adesão a esta ata após 
a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata. 

PARÁGRAFO SEXTO - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência desta ata. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Município. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de 
Registro de Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, 
somente poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia 
e expressa autorização do órgão gerenciador. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 
devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados 
no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, 
se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
definirá o novo preço máximo a ser pago pela Administração e convocará o 
fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos 
valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO QUARTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 
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PARÁGRAFO QUINTO – Quando o fornecedor registrado não aceitar manter o 
preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

  
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - a pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo 
das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - por iniciativa do Município, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade; 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório, garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes; 

h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666/1993 ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo 
Segundo, concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata 
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de Registro de Preço e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de 
registro. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, 
será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro 
de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

b) integram esta Ata a(s) planilha(s) já alinhada(s) pelo(s) licitante(s) e, 
ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das empresas 
classificadas para cada item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados por esta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos decorrentes desta ata de registro de 
preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA. 
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Macarani – Bahia, 11 de outubro de 2019. 

 
 

________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

_______________________________________________________ 

TRATOR LÍDER COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI  

CNPJ sob o n° 02.348.528/0001-81 

 

 

 

TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
 
 
TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
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ATA CONTRATO  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2019 

 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO 
DE MACARANI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob nº 13.751.540/0001-59, localizado na Avenida Camilo 
de Jesus Lima, nº 101, Centro, nesta cidade de MACARANI, neste ato 
representado pelo seu Prefeito MILLER SILVA FERRAZ, lavra a presente Ata 
de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 092/2019, observadas 
as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado na 
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório, com aplicação subsidiária do Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços relativos a prestação 
de serviços de capinagem e roçagem das margens das estradas vicinais, de 
pulverização das vias públicas, e serviço de pintura de meio fio das vias 
municipais da sede e dos distritos, para os próximos 12 meses conforme 
especificações, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de 
Referência deste Edital, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances 
apresentados pelo licitante classificado em primeiro lugar e, excepcionalmente, 
demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação de 
cadastro de reserva, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, observado o preço da proposta vencedora, visando contratações 
futuras. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento não obriga o Município a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os 
órgãos participantes e não participantes, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES 
BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

Em decorrência da proposta apresentada no certame licitatório, ficam 
registrados, para contratações futuras, os preços unitários e o respectivo 
fornecedor classificado, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiárias 
do Registro de Preços, Anexo I desta ata. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência da Ata de Registro de Preço será até 10 de outubro de 2020, com 
eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 
o primeiro e incluir o último. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Macarani/BA, por 
meio da Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

O fornecedor detentor dos preços registrados deverá cumprir o compromisso 
firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, 
integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou 
instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da 
presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das 
penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para cada fornecimento será assinado um Contrato 
ou instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de 
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a 
autorização da despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do 
instrumento equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) 
dias úteis, a contar da notificação feita pelo Município, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão 
observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de 
compromisso. 

PARÁGRAFO QUARTO - O contrato decorrente do Sistema de Registro de 
Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste 
certame, mediante anuência do Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do 
registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 
deverão consultar o Município para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas 
com o Município e demais órgãos participantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aquisições ou contratações adicionais 
decorrentes de adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos 
participantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de 
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município 
e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

PARÁGRAFO QUINTO - O Município somente autorizará adesão a esta ata após 
a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência desta ata. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Município. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de 
Registro de Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, 
somente poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia 
e expressa autorização do órgão gerenciador. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 
devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados 
no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, 
se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
definirá o novo preço máximo a ser pago pela Administração e convocará o 
fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos 
valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO QUARTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
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comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

PARÁGRAFO QUINTO – Quando o fornecedor registrado não aceitar manter o 
preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

  
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - a pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo 
das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - por iniciativa do Município, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade; 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório, garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes; 

h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666/1993 ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. 



22 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2019

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

Diário   
Ofi cial Nº 2231 - ANO XIII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACARANI 
Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro 

CEP 45.760-000 – Macarani/BA 
CNPJ 13.751.540/0001-59 

 
 

     setorlicitacao@macarani.ba.gov.br         Tel (77) 3274-2021 
                                                                            Fax (77) 3274-2022 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo 
Segundo, concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata 
de Registro de Preço e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de 
registro. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, 
será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro 
de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

b) integram esta Ata a(s) planilha(s) já alinhada(s) pelo(s) licitante(s) e, 
ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das empresas 
classificadas para cada item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados por esta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos decorrentes desta ata de registro de 
preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA. 
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Macarani – Bahia, 10 de outubro de 2019. 

 
 

________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

_______________________________________________________ 

NEUMAR LIMA DE OLIVEIRA EIRELI 

CNPJ sob o n° 26.958.916/0001-42 

 

 

 

TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
 
 
TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
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ATA CONTRATO  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2019 

 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO 
DE MACARANI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob nº 13.751.540/0001-59, localizado na Avenida Camilo 
de Jesus Lima, nº 101, Centro, nesta cidade de MACARANI, neste ato 
representado pelo seu Prefeito MILLER SILVA FERRAZ, lavra a presente Ata 
de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 093/2019, observadas 
as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado na 
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 
constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório, com aplicação subsidiária do Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços relativos a 
contratação de empresa do ramo para fornecimento dos combustíveis diesel 
S500 e gasolina comum, para abastecimento dos veículos que compõem a frota 
da Prefeitura Municipal de Macarani-Bahia, nas qualidades e quantificações 
contidas no Edital, para o exercício de 2019, e, ainda, a documentação, 
propostas de preços e lances apresentados pelo licitante classificado em 
primeiro lugar e, excepcionalmente, demais fornecedores que tiveram seus 
preços registrados para a formação de cadastro de reserva, a fim de atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, observado o preço da proposta 
vencedora, visando contratações futuras. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento não obriga o Município a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os 
órgãos participantes e não participantes, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES 
BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

Em decorrência da proposta apresentada no certame licitatório, ficam 
registrados, para contratações futuras, os preços unitários e o respectivo 
fornecedor classificado, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiárias 
do Registro de Preços, Anexo I desta ata. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência da Ata de Registro de Preço será até 31 de dezembro de 2019, com 
eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 
o primeiro e incluir o último. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Macarani/BA, por 
meio da Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

O fornecedor detentor dos preços registrados deverá cumprir o compromisso 
firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, 
integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou 
instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da 
presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das 
penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para cada fornecimento será assinado um Contrato 
ou instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de 
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a 
autorização da despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do 
instrumento equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) 
dias úteis, a contar da notificação feita pelo Município, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão 
observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de 
compromisso. 

PARÁGRAFO QUARTO - O contrato decorrente do Sistema de Registro de 
Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste 
certame, mediante anuência do Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do 
registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 
deverão consultar o Município para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas 
com o Município e demais órgãos participantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aquisições ou contratações adicionais 
decorrentes de adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos 
participantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de 
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município 
e demais órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

PARÁGRAFO QUINTO - O Município somente autorizará adesão a esta ata após 
a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência desta ata. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Município. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de 
Registro de Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, 
somente poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia 
e expressa autorização do órgão gerenciador. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 
devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados 
no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, 
se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
definirá o novo preço máximo a ser pago pela Administração e convocará o 
fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos 
valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO QUARTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
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comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

PARÁGRAFO QUINTO – Quando o fornecedor registrado não aceitar manter o 
preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

  
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - a pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo 
das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - por iniciativa do Município, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade; 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório, garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 

f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes; 

h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666/1993 ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo 
Segundo, concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata 
de Registro de Preço e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de 
registro. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, 
será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro 
de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

b) integram esta Ata a(s) planilha(s) já alinhada(s) pelo(s) licitante(s) e, 
ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das empresas 
classificadas para cada item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados por esta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos decorrentes desta ata de registro de 
preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA. 
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Macarani – Bahia, 08 de novembro de 2019. 

 
 

________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

_______________________________________________________ 

CARVALHO SANTOS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA,  

CNPJ sob o nº 02.041.746/0001-79 

 

 

 

TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
 
 
TESTEMUNHA: __________________________________________ 

RG: 
CPF: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 246/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 093/2019 

HOMOLOGAÇÃO 
 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 07 de Novembro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, 
HOMOLOGO a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de 
Preço n° 093/2019, que teve como objeto: Contratação de empresa do ramo para 
fornecimento dos combustíveis diesel S500 e gasolina comum, para abastecimento dos 
veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Macarani-Bahia, nas qualidades e 
quantificações contidas no Edital, para o exercício de 2019, cuja decisão declarou vencedora 
a empresa: 
 
CARVALHO SANTOS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.041.746/0001-79, estabelecida na Rua São Lourenço, 
nº 41, Centro,  Macarani-BA, representada por seu representante legal, o Sr. Mauricio 
Nascimento Santos, portador do RG  n° 02.790.223-44 SSP/BA e CPF sob o n° 219.066.025-
49, vencedora do lote 01 no valor total de R$ 151.360,00 (cento e cinquenta e um mil e 
trezentos e sessenta reais), vencedora do lote 02 no valor total de 145.410,00 (cento e 
quarenta e cinco mil e quatrocentos e dez reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e 
legais. 
 
 

Macarani-Ba, 08 de novembro de 2019. 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 247/2019 
CARTA CONVITE N° 002/2019 

ADJUDICAÇÃO 
 
 

 
O Presidente e membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar 
o processo de Carta Convite n° 002/2019 e após a verificação de todos os 
aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto: Contratação de empresa 
especializada em construção civil para executar a conclusão da obra das Praças 
B e C, situadas paralelas à Rodovia Macarani/Itapetinga, km 0, no bairro Cidade 
Jardim, nesta cidade, conforme Projeto básico, memorial descritivo e condições 
constantes no Edital de Licitação, em favor da seguinte empresa: JOSÉ 
CARLOS ALMEIDA SILVA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.235.486/0001-96, sediada na Rua Alcides Gomes, n° 28, Bairro Cidade 
Jardim, na cidade de Macarani - BA, representada por seu representante o Sr. 
José Carlos Almeida Silva, portador do RG  n° 05.316.136-07 SSP/BA e CPF 
sob o n° 573.371.015-20, vencedora do lote único no valor total de R$ 66.024,14 
(sessenta e seis mil e vinte e quatro reais e quatorze centavos). 
  
 
Macarani-Ba, 11 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

IRANILSON ANTUNES DA LUZ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 
 

ADRIANO SILVA MOREIRA 
Membro 

 
 
 

JUAREZ DOMINGUES PEREIRA 
Membro 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 247/2019 
CARTA CONVITE N° 002/2019 

HOMOLOGAÇÃO 
 
 

 
 
 
 

Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, após analisar os 

autos do processo administrativo nº. 247/2019 e por tudo que foi apresentado, 

HOMOLOGO a presente Licitação modalidade CARTA CONVITE Nº. 002/2019, 

para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 

 
 

Macarani-Ba, 11 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz 
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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EXTRATO 

 
Contrato nº 271/2019, referente a CARTA CONVITE N° 002/2019 

Processo Administrativo 247/2019 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADA: JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA & CIA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.235.486/0001-96. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para 
executar a conclusão da obra das Praças B e C, situadas paralelas à Rodovia 
Macarani/Itapetinga, km 0, no bairro Cidade Jardim, nesta cidade, conforme 
Projeto básico, memorial descritivo e condições constantes no Edital de 
Licitação. 
 
VALOR TOTAL: Atribui-se ao presente contrato valor Total de R$ 66.024,14 
(sessenta e seis mil e vinte e quatro reais e quatorze centavos). 
 
Data da assinatura: 12 de novembro de 2019 

Termino da Vigência: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da Ordem de 

Serviço. 
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