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DECRETO Nº 1.228, DE 24 DE MARÇO DE 2020

Suspende,  temporariamente,  o  atendimento  ao  
público  em  estabelecimentos comerciais  no  
Município  de  Macarani  para  enfrentamento  da  
pandemia COVID-19

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACARANI, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Macarani, e 

demais disposições legais em vigor, e

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

pandemia de COVID-19 no dia 11/03,

CONSIDERANDO que o Governo do Estado publicou o Decreto nº 19.549 

de 18 de março de 2020, declarando a situação emergencial em todo território 

baiano,

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  454,  de  20  de  março  DE  2020  do  

Ministério  da Saúde,  que declara,  em  todo  o  território  nacional,  o  estado  

de  transmissão comunitária do coronavírus (covid-19),
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CONSIDERANDO que não está sendo disponibilizado para o município 

quantidade suficiente de testes,

CONSIDERANDO que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia  

orientou  que somente  grupos  específicos  de  pacientes  deverão  ser  

encaminhados  para  teste gerando subnotificação sobre o real número de 

infectados em nosso Município, 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, 

alterada pelas Medidas Provisórias nºs 926, de 20 de março de 2020, e 928, de 

23 de março de 2020, bem como do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de Março 

de 2020, que estabeleceram, dentro outros pontos, a relação de serviços 

essenciais que não poderiam sofrer interrupção;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.225, de 17 de março de 2020, 

que “Dispõe    sobre   medidas de prevenção e controle para enfrentamento do 

COVID-19 no âmbito do município de Macarani e dá outras providências.”,

CONSIDERANTO o Decreto Municipal nº 1.226, de 20 de março de 2020, 

que “Declara Situação de Emergência em todo o território da cidade de Macarani 

– Estado da Bahia, e dá outras providências.”,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.227, de 23 de março de 2020, 

que “Estende aos órgãos da Administração Indireta, do Município de Macarani, 

Bahia, os efeitos e determinações do Decreto nº 1.226, de 20 de março de 2020, 

e dá outras providências.”,

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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CONSIDERANDO o registro de três casos suspeitos em nosso município, 

de uma pessoa vinda de Porto Seguro e de duas pessoas vindas de Salvador, 

cidades onde já se constatou diversos casos do Coronavírus,

DECRETA:

Art.  1º.   Fica suspenso,  temporariamente,  o  atendimento  ao  público  de  todo  

o comércio e de locais de prestação de serviço, no âmbito do Município de 

Macarani, durante o período compreendido entre os dias 26/03/2020 (quinta-

feira) a 01/04/2020 (quarta-feira).

Art.  2º. Poderão funcionar durante esse período as seguintes atividades 

comerciais consideradas como de natureza essencial:

I – serviços de saúde, farmácias, assistência médica e hospitalar;

II - supermercados, mercados, feiras  livres,  açougues,  peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos;

III - lojas de conveniência;

IV - lojas de venda de alimentação para animais e de produtos indispensáveis 

para produção agropecuária, prevenção, controle de pragas dos vegetais e de 

doença dos animais.

V - distribuidores de gás;

VI - lojas de venda de água mineral;

VII - padarias;

VIII – restaurantes e lanchonetes, os quais deverão funcionar apenas através do 

serviço de delivery;

IX – tratamento e abastecimento de água;

X – captação e tratamento de esgoto e lixo;

XI – processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XII – serviços funerários;

XIII – bancos e casa lotérica;

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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XIV - postos de combustível e

XV - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Secretaria Municipal

de Saúde.

Art.  2º.  Os estabelecimentos de que  trata  o  artigo  anterior  deverão intensificar  

as ações de limpeza, com material adequado, bem como disponibilizar na 

entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em 

gel aos seus clientes e funcionários e ainda divulgar informações acerca da 

COVID-19.

Parágrafo  Único.  Os estabelecimentos  deverão  adotar um  sistema de  senhas  

ou outro  sistema  eficaz,  a  fim  de  evitar  a  aglomeração  de  pessoas  dentro  

do estabelecimento  aguardando  atendimento,  privilegiando  sempre  o  

atendimento  da população que se encontra no grupo de risco definido pela OMS.

Art. 3º - A Guarda Civil Municipal de Macarani realizará a fiscalização do quanto 

disposto neste Decreto, com eventual apoio da Polícia Militar da Bahia - PMBA.

Art. 4º - São mantidos, em todos os termos, as disposições do Decreto nº 1.225, 

de 17 de março de 2020, do Decreto nº 1.226, de 20 de março de 2020, e do 

Decreto nº 1.227, de 23 de março de 2020.

Art. 5º - Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, podendo  

ser revogado ou modificado a qualquer tempo, ou prorrogado, caso se faça 

necessário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, em 24 de março de 2020.

MILLER SILVA FERRAZ
Prefeito Municipal de Macarani

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020

RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, 
para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes 
termos: 

Contratada: FUNDACEM – Fundação César Montes, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.150.141/0001-77, com sede na Segunda Travessa 
Gersino Coelho, 10, Andar 1; 101; Sala 01. Brotas, Salvador, Bahia.

Objeto: Contratação de empresa do ramo para ministrar Contratação de empresa do 
ramo para ministrar Curso Avançado de Controladoria Interna de Prefeituras e Câmaras 
Municipais, a ser realizado em 6 (seis) módulos, entre os dias 07 de março e 21 de junho 
de 2020.

Fundamentação legal: artigo 24, II da Lei 8.666/93.

Período: O presente contrato terá o prazo de vigência de 06 (seis) meses, 
iniciando-se em 07 de março de 2019, e encerrando-se em 31 de dezembro de 
2020.

Valor: Pela execução do serviço contratado no âmbito deste Contrato, o 
Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos 
e vinte reais).

Macarani-BA, em 04 de março de 2020.

MILLER SILVA FERRAZ
Prefeito Municipal

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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Contrato nº 282/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040/2020

Processo Administrativo 273/2020

Contratante: MUNICIPIO DE MACARANI. Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.751.540/0001-59, com sede administrativa 
na Av. Camilo de Jesus Lima, nº 101, centro, Macarani, Bahia,

Contratada: FUNDACEM – Fundação César Montes, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.150.141/0001-77, com sede na Segunda Travessa 
Gersino Coelho, 10, Andar 1; 101; Sala 01. Brotas, Salvador, Bahia.

Objeto: Contratação de empresa do ramo para ministrar Contratação de empresa do 
ramo para ministrar Curso Avançado de Controladoria Interna de Prefeituras e Câmaras 
Municipais, a ser realizado em 6 (seis) módulos, entre os dias 07 de março e 21 de junho 
de 2020.

Fundamentação legal: artigo 24, II da Lei 8.666/93.

Período: O prazo do presente CONTRATO começa a contar da assinatura do 
mesmo até 31 de dezembro de 2020.

Valor: Pela execução do serviço contratado no âmbito deste Contrato, o 
Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos 
e vinte reais).

Macarani-BA, em 04 de março de 2020.

MILLER SILVA FERRAZ
Prefeito Municipal

FUNDACEM – Fundação César Montes Contratada

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 257/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

ADJUDICAÇÃO

O pregoeiro após analisar o processo de Pregão Presencial n° 098/2020 e após a verificação 
de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto: Contratação de empresa do 
ramo para prestação de serviços funerários de pessoas carentes, inclusive translado do corpo, 
para o exercício de 2020, conforme especificações e condições constantes no edital, em favor 
da seguinte empresa:

SAMUEL RODRIGUES JACOB SOUSA MOREIRA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.025.985/0001-04, estabelecida na Rua Luiz Viana, nº 03,
Centro, na cidade de Maiquinique - BA, representada por sua representante legal a Srª. 
Elizangela Santos Oliveira, portadora da RG  n° 07.591.185-07 SSP/BA e CPF sob o n° 
969.534.205-10, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 52.750,00 (cinquenta e dois mil e 
setecentos e cinquenta reais).

Macarani-Ba, 11 de março de 2020.

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 257/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

HOMOLOGAÇÃO

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

administrativo nº. 257/2020 e por tudo que foi apresentado, HOMOLOGO a presente Licitação 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 098/2020, para que surta os seus efeitos jurídicos e 

legais.

Macarani-Ba, 12 de março de 2020.

Miller Silva Ferraz
Prefeito Municipal de Macarani-BA

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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EXTRATO
Contrato nº 283/2020, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

Processo Administrativo 257/2020

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI.

CONTRATADO: SAMUEL RODRIGUES JACOB SOUSA MOREIRA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.025.985/0001-04.

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços funerários de pessoas 
carentes, inclusive translado do corpo, para o exercício de 2020, conforme especificações e 
condições constantes no edital.

Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 52.750,00 (cinquenta e dois mil e 
setecentos e cinquenta reais), correspondente a vencedora do Lote 01, para efeito de 
direito.

Data da assinatura: 12 de março de 2020

Início da Vigência: 12 de março de 2020

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2020

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 099/2020

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 09 de Março de 2020 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO a 
DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
099/2020, que teve como objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de 
material de expediente, material escolar e suprimentos de informática para atender às diversas 
secretarias e seus respectivos órgãos administrativos do Município de Macarani, para o 
exercício de 2020, cuja decisão declarou vencedora a empresa:

UILLIAM LIMA NERY - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
17.160.462/0001-79, estabelecida na Avenida Piauí, n° s/n, Bairro Sidney Pereira de Almeida, 
na cidade de Itambé - BA, representada por seu representante legal o Sr. Uilliam Lima Nery, 
portador do RG  n° 08.443.270-50 SSP/BA e CPF sob o n° 831.564.105-00, vencedora do 
Lote 01 no valor total de R$ 152.291,00 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e noventa e 
um reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 79.440,00 (setenta e nove mil e 
quatrocentos e quarenta reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 73.430,00 (setenta 
e três mil e quatrocentos e trinta reais), vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 50.359,00 
(cinquenta mil e trezentos e cinquenta e nove reais), vencedora do Lote 05 no valor total de 
R$ 11.130,00 (onze mil e cento e trinta reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 15.394,00 (quinze mil
e trezentos e noventa e quatro reais), vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 26.631,00 
(vinte e seis mil e seiscentos e trinta e um reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e 
legais.

Macarani-Ba, 10 de março de 2020.

Miller Silva Ferraz 
Prefeito Municipal de Macarani-BA

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 099/2020

PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO

O pregoeiro após analisar o processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
099/2020, e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, resolve opinar pela
Homologação do presente Pregão cujo bem ou serviço somente será adjudicado quando da 
celebração do Contrato pela Administração Pública, na forma como consta na Ata da Sessão
de Julgamento do Registro de Preço realizado no dia 09 de março de 2020, que teve como 
objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de material de expediente, 
material escolar e suprimentos de informática para atender às diversas secretarias e seus 
respectivos órgãos administrativos do Município de Macarani, para o exercício de 2020, que 
teve como vencedora a empresa:

UILLIAM LIMA NERY - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
17.160.462/0001-79, estabelecida na Avenida Piauí, n° s/n, Bairro Sidney Pereira de Almeida, 
na cidade de Itambé - BA, representada por seu representante legal o Sr. Uilliam Lima Nery, 
portador do RG  n° 08.443.270-50 SSP/BA e CPF sob o n° 831.564.105-00, vencedora do 
Lote 01 no valor total de R$ 152.291,00 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e noventa e 
um reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 79.440,00 (setenta e nove mil e 
quatrocentos e quarenta reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 73.430,00 (setenta 
e três mil e quatrocentos e trinta reais), vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 50.359,00 
(cinquenta mil e trezentos e cinquenta e nove reais), vencedora do Lote 05 no valor total de 
R$ 11.130,00 (onze mil e cento e trinta reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 15.394,00 (quinze mil
e trezentos e noventa e quatro reais), vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 26.631,00 
(vinte e seis mil e seiscentos e trinta e um reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e 
legais.

Macarani-Ba, 09 de março de 2020.

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
Pregoeiro

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 257/2019, 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 085/2019.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.751.540/0001-59, com sede administrativa na Av. Camilo de 
Jesus Lima, nº 101, centro, Macarani, Bahia, representado por seu prefeito municipal MILLER SILVA 
FERRAZ.

CONTRATADA: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS IMPORTADOS E EXPORTAÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ 
11.311.773/0001-05, com sede própria na Rodovia BR-101, n° S/N, Km 510, Bairro Jaçanã, na cidade 
de Itabuna - BA.

OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato n° 257/2019, de forma excepcional, passando a viger 
até a data de 30 de junho de 2020.

DOS MOTIVOS DA ALTERAÇÃO:

A justificativa e motivação para prorrogação estão contidas no bojo processo administrativo 
deflagrado para o presente termo aditivo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n° 257/2019.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as condições do contrato que não foram objeto deste termo aditivo. Assim 
contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em três vias de igual teor e forma, com 
as testemunhas também abaixo assinadas.

Macarani-BA, em 28 de fevereiro de 2020.

MILLER SILVA FERRAZ
MUNICIPIO DE MACARANI
Contratante

OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
IMPORTADOS E EXPORTAÇÕES LTDA – ME,
CONTRATADA

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2020

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 099/2020, 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 de material de expediente, 
material escolar e suprimentos de informática para atender às diversas 
secretarias e seus respectivos órgãos administrativos do Município de Macarani, 
para o exercício de 2020, e, ainda, a documentação, propostas de preços e 
lances apresentados pelos licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote
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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 423.675,00 (quatrocentos e vinte e três mil e 
seiscentos e setenta e cinco reais), correspondente, vencedora do Lote 01 no 
valor total de R$ 152.291,00 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e noventa 
e um reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 79.440,00 (setenta e nove 
mil e quatrocentos e quarenta reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 
73.430,00 (setenta e três mil e quatrocentos e trinta reais), vencedora do Lote 
04 no valor total de R$ 50.359,00 (cinquenta mil e trezentos e cinquenta e nove 
reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 11.130,00 (onze mil e cento e 
trinta reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 15.394,00 (quinze mil e 
trezentos e noventa e quatro reais), vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 
26.631,00 (vinte e seis mil e seiscentos e trinta e um reais), para efeito de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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.

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 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 

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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) 
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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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.

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, 

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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;

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;

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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 
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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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.

Macarani – Bahia, 10 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

UILLIAM LIMA NERY - ME, 

CNPJ 17.160.462/0001-79

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 259/2020

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 100/2020, 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 prestação de serviços de recarga de 
cartuchos de tonner (pó de tonner) para as diversas secretarias e respectivos 
departamentos do Município de Macarani, para o exercício de 2020, 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 
correspondente, vencedora do Lote 01, para efeito de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os 
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órgãos participantes e não participantes, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014.

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 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 
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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) 
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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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Macarani – Bahia, 05 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

PRIMER LTDA – ME, 

CNPJ sob o n° 10.832.943/0001-34

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2020

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 102/2020, 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 de gás de cozinha (GLP), 
casco para gás de cozinha e água mineral, destinados para uso de todas as 
Secretarias e departamentos e diversas unidades da administração, nas 
qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), 
correspondente, vencedora do Lote 01, para efeito de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os 
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órgãos participantes e não participantes, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014.

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 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 
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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) 
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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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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, 05 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

ISAURI SANTOS CUNHA - ME, 

CNPJ 01.313.567/0001-80

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 103/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e suas diversas repartições e programas sociais, nas 
qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
correspondente, vencedora do Lote 06, para efeito de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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.
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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) 
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.
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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
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Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA - MEI, 

CNPJ 24.137.780/0001-84

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 103/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e suas diversas repartições e programas sociais, nas 
qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente, 
vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), 
para efeito de direito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

CHRYS PANDINI NOGUEIRA, 

CNPJ 28.272.505/0001-24

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 103/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e suas diversas repartições e programas sociais, nas 
qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e cinco
reais), correspondente, vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 4.150,00 
(quatro mil e cento e cinquenta reais), vencedora do Lote 13 no valor total de R$ 
1.175,00 (hum mil e cento e setenta e cinco reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA, 

CNPJ 26.154.137/0001-94

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 103/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e suas diversas repartições e programas sociais, nas 
qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos
reais), correspondente, vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais), vencedora do Lote 10 no valor total de R$ 4.700,00 (quatro
mil e setecentos reais), vencedora do Lote 11 no valor total de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), para efeito de direito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA LTDA,

CNPJ 00.990.097/0001-27

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 103/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e suas diversas repartições e programas sociais, nas 
qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 153.500,00 (cento e cinquenta e tres mil e 
quinhentos reais), correspondente, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 
96.000,00 (noventa e seis mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 
47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhetos reais), vencedora do Lote 05 no 
valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para efeito de direito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO,

CNPJ 20.455.222/0001-06

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 104/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde, e 
suas diversas repartições, tais como CAPS, PSF’s, Centro de Fisioterapia e 
outros, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 
2020, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados 
pelos licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 
correspondente, vencedora do Lote 06, para efeito de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020



70 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI

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

Diário   
Ofi cial Nº 2288 - ANO XIV

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 - 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.

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 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.
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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) 
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.
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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
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Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA - MEI, 

CNPJ 24.137.780/0001-84

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 104/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde, e 
suas diversas repartições, tais como CAPS, PSF’s, Centro de Fisioterapia e 
outros, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 
2020, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados 
pelos licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos
reais), correspondente, vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 
26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) vencedora do Lote 07 no valor 
total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vencedora do Lote 08 no valor total de 
R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), para efeito de direito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020



80 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI

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

Diário   
Ofi cial Nº 2288 - ANO XIV

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 – 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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

CHRYS PANDINI NOGUEIRA, 

CNPJ 28.272.505/0001-24

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 104/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde, e 
suas diversas repartições, tais como CAPS, PSF’s, Centro de Fisioterapia e 
outros, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 
2020, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados 
pelos licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), 
correspondente, vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 12.900,00 (doze mil
e novecentos reais), vencedora do Lote 13 no valor total de R$ 3.600,00 (três 
mil e seiscentos reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA, 

CNPJ 26.154.137/0001-94

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 104/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde, e 
suas diversas repartições, tais como CAPS, PSF’s, Centro de Fisioterapia e 
outros, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 
2020, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados 
pelos licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), 
correspondente, vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 48.900,00 (quarenta 
e oito mil e novecentos reais), vencedora do Lote 10 no valor total de R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), vencedora do Lote 11 no valor total de R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para efeito de direito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA LTDA,

CNPJ 00.990.097/0001-27

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 104/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde, e 
suas diversas repartições, tais como CAPS, PSF’s, Centro de Fisioterapia e 
outros, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 
2020, e, ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados 
pelos licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais), 
correspondente, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 145.000,00 (cento e 
quarenta e cinco mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO,

CNPJ 20.455.222/0001-06

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 105/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Administração, e suas diversas repartições e departamentos, nas qualidades e 
quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, ainda, a 
documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos licitantes
classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 
correspondente, vencedora do Lote 02, para efeito de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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.
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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) 
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.
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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
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Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o 
foro da comarca de Macarani/BA.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

CHRYS PANDINI NOGUEIRA, 

CNPJ 28.272.505/0001-24

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 105/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Administração, e suas diversas repartições e departamentos, nas qualidades e 
quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, ainda, a 
documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos licitantes
classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), 
correspondente, vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais), vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 12.500,00 (doze mil
e quinhentos reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA, 

CNPJ 26.154.137/0001-94

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 105/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Administração, e suas diversas repartições e departamentos, nas qualidades e 
quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, ainda, a 
documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos licitantes
classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos 
reais), correspondente, vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 26.000,00 
(vinte e seis mil reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 7.800,00 (sete mil 
e oitocentos reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA LTDA,

CNPJ 00.990.097/0001-27

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2020

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 105/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Administração, e suas diversas repartições e departamentos, nas qualidades e 
quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, ainda, a 
documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos licitantes
classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais), 
correspondente, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos
reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 06 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO,

CNPJ 20.455.222/0001-06

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

Terça-feira, 24 de Março de 2020



132 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI

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

Diário   
Ofi cial Nº 2288 - ANO XIV

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

ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2020

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 106/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação, 
nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais), 
correspondente, vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 12.800,00 (doze mil e 
oitocentos reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 

Terça-feira, 24 de Março de 2020



135 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI

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

Diário   
Ofi cial Nº 2288 - ANO XIV

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

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.

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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020



136 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI

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

Diário   
Ofi cial Nº 2288 - ANO XIV

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 – 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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 09 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA, 

CNPJ 26.154.137/0001-94

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2020

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 106/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação, 
nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 109.400,00 (cento e nove mil e quatrocentos 
reais), correspondente, vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 78.000,00 
(setenta e oito mil reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 17.000,00 
(dezessete mil reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.

Terça-feira, 24 de Março de 2020



143 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI

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

Diário   
Ofi cial Nº 2288 - ANO XIV

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 – 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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 09 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

NORLIMP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA LTDA,

CNPJ 00.990.097/0001-27

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:
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ATA CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2020

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 106/2020, 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 de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, 
copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação, 
nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2020, e, 
ainda, a documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos
licitantes classificados em primeiro lugar em cada lote 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 - Atribui-se a contratação de preço a proposta 
vencedora o valor total de R$ 21.750,00 (vinte e um mil e setecentos e 
cinquenta reais), correspondente, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais), para efeito de direito.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

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 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
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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) 
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 
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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.

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.
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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;

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;
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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 
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.
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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.

Macarani – Bahia, 09 de março de 2020.

________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACARANI/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO,

CNPJ 20.455.222/0001-06

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

TESTEMUNHA: __________________________________________

RG:
CPF:

Terça-feira, 24 de Março de 2020
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