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ATA DE REGISTRO DE Prigos n°00 ,3/2C20
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04411./2019
O Município de America Dourada - BA, neste ato repre; ..enta.Clo por sua Prefeita,
Sra. Rosa Maria Dourado Lopes, portadora da cartei - a de identidade RG n°
02.279.274-00, inscrita no CPF sob o n° 230,363.205-E 3, brasileira, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado MUN.1:CiPIO, e TANIA LOURI
MARTINS SOUZA, residente no Povoado de Campc, Alegre, s/n° América
Dourada - Bahia, portador da carteira (le identidadc RG .n° 04.819.127-20,
inscrito no CPF sob o n° 463.41978553, doravante de lorninada DETENTORA,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, ::;orn as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, L'4i'Feclerã1 n° 10.520/2002 e Decreto
Municipal n° 278/2014, e demais normas legais apli( :dveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCI1 ..11, PARA REGISTRO DE
conforme consta do
PREÇO N° 057/2019, para REGISTRO DE PREÇO
processo administrativo próprio, firmam a presente At de Registro de Preços,
obedecidas as disposições da Lei n° 8.666/93, suas all r.a.05cs posteriores, e as
condições seguintes:
CLAUSULA I - DO OBJETO E DO VALC
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para
futuras Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios destinados a atender as necessidades da., Secr(Aarias municipais
de América Dourada-BA, conforme abaixo:
LOTE 10- BISCOITOS ARTESANAL VARIADOS
'

ITEM

1

•-)

DESCRICÂO DOS MATERIAIS
BISCOITO
POLVILHO,
TIPO
AVOADOR- de formato redondo,
integro, em embalagem plástica:
transparente. contendo i 00g do
,
produto.
Deve
apresentar
características
organolépticas
próprias (crocrância, suave saboi,
agradável ao paladar e cor amarela
clara). isento de substâncias estranhas
e
ausência
de
fungos
e
microrganismos contaminates. Seu
preparo deve ocorrer em condições
higiênicas- sanitárias adequadas em
ambieme com inspeção sanitária.
Contend() data de fabricação e
validade de 30 dias

Biscoito de goma-(pacote c/80g)
Ingredientes b.-ask:0s: farinha de
goma. açúcar. manteiga c ovos. A
embalagem
deve
ser
plástico
transparente.
lacrada
COM
informações nutricionais e coin
indicação do peso, apresentando
garantia de higiene e consistência
adequada.
Contendo
data
de
fabricação e vaiidade dc 30 dias

QUANT.

UNID

MARCA

VALO.:t
UNIT.

VALOR TOTAL

•
1800

PCT

TANIA
LOURI

R$

2.30

R$

4.140,00

.

.
.

' 800

PCT

TANIA
LOURI

R$

2.15

R$

1.720.00
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2W.
Sequilhos-(pacote c/1 40g) biscoita-:
de ótima qualidade, integ4r
produzido de forma artesanal e q4
utilizam de insumos naturais, sem:
conservantes, corantes e outros
aditivos
utilizados
1.1( ;;
industrializados. A embalagem deve
ser plástico transparente, lacrada com.
informações nutricionais e com
indicação do peso, data de validade.
Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada. Contendo
data de fabricação e validade de 30
dias

2900

PCT

TAN IA
LOURI

R$

2,35

R$

4.700,00

10.560,00

1.2 - Os produtos/serviços constantes nesta Ata de Reg stro de Preços poderão
não ser solicitados pelo Município. (X.lando solicitado5., sert" o entregues pela
CONTRATADA acima identificada, mediante emissdt e recebimento pela
DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válide ea:no ordem de
fornecimento/serviços), de acordo com. 9 disposto na .p .esente Ata e no edital
que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ati I otai, de acordo com as
prazos para a
necessidades do Município, respeitadas as especifica ::(5es
entrega dos produtos.
fi; • .! •
CLAUSULA II- DA. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Regitro de Preços terá valida He de 12 (doe) meses,
contados a partir da data da assinatura, podendo ser prc :rogado, de acordo com
a previsão legal.
2.2 - Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.66:V93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, durante o prazo de validade de; la Ata de Registro de
Pregos, o Município de América Dourada não será o iigado à contratação,
exclusivamente por seu intermédio, dos produtos re: ::rido na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que ::)ermi Lidos em lei, sem
que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualc:aer espécie à empresa
detentora.
2.3 - Em cada Ordem de ForneCimento/servicos decor: entes desta Ata, serão
observados, quanto ao prego, às cláusulas lé,:condições :onsta.ntes do Edital do
Pregão Presencial para Registro de PreçOS n° 057/2
que a precedeu e
integra o presente instrumento de .comprorilisso, indep( nden- .e de transcrição,
por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá na ; hipóteses e condições
estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer os produtos/realizar os serviço; , no todo ou em parte,
além de 30 dias corridos, após o prazo preestabelecido ne ste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não tyalizaçÁo 0.Os serviços solicitados de
qualquer item adjudicado, em relação o cronograma
ocorrido em
2
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qualquer de suas etapas relativas ao récebimento do pi oduto, superior a 50%
(cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as olotiga.çoes decorrer Les deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse public
CLAUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS D

PACIAMENTO

3.1. 0 pagamento será efetuado até o '5' (quinto) dia útil do Ines subseqüente a
data da entrega/execução dos serviços, após atesto das Notas Fiscais/Faturas,
com base nas ordens de fornecimento/serviços solicite :las pelo Município no
período.
3.1.1 0 pagamento estará condicionado a. entreg a/exectigdo total dos
quantitativos solicitados nas Ordens de Fornecimento/s 1-viços e à aprovação e
conferência do material entregue/ serviços realizados pele Secretaria solicitante.
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentai ao Departamento de
Tesouraria, Secretaria Municipal da Fazenda, localiza :la ne Avenida Romão
Gramacho, sn°, centro, América Dourada - Bahia, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empen o, devendo ser emitida
em nome do Município de América'Dourada e canter numero do empenho
correspondente
3.3 - Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) ent .egue(s), a(s) empresa(s)
deverá(do) apresentar e manter atualizados (durante a .ralidade do registro) os.
seguintes documentos:
3.3.1 - Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certific ado de Regularidade de
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dei tro de seu período de
validade;
3.3.2 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas ON DT);
3.3.3 - Certidão negativa, ou . Positiva com efeito Nep tivo, ou ainda de não
contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do stacio em quer estiver
localizada a sede da licitante, comprovando sua reg
ade para com a
Fazenda Estadual;
3.3.4 - Certidão Conjunta Negativa oU Certidão Conju: :la Positiva, com efeito
Negativo de débitos relativos a Tributos 'Fecterais e I ivida Ativa da Unido,
expedida pela Receita Federal do BTásil, comprovando sua ::•egularidade para
com a Fazenda Federal
3.3.5 - Certidão Negativa Ou• Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo.
Município, relativo ao dorniditio ott• a Secte da licita
comprovando sua
regularidade para com a Fazelida M. utici
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3.5 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vineuladd ao evento cu o de. cumprimento der
origem à aplicação da penalidade.
3.6 - O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fisi :al e fatura deverá ser o
mesmo da documentação apresentada no procedimento ] Lcitatório.
3.7 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente
de liquidação de quaisquer obrigações finaneeiras que lae foram impostas, em
virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso -,ere eireito ao pleito de
reajustamento de pregos ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencio: .ada, incidirão juros de
0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efe tivaçã o do pagamento e
correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLAUSULA IV - DO FORNECIMENTO/EXECUO ,0 E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega/execução dos produtos/servi( os ora licitados deverá
ser realizada em até no máximo 24 (vinte e quatro) ho
após o recebimento
das Solicitações feitas pela Secretaria.
4.2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota riscal a data em que a
entrega/execução dos produtos/ serviços foi feita / realizada, além da
identificação de quem procedeu ao .recebimento dos prod :itos/serviços.
4.2.1 - A entrega/execução sera feita nos endereços co .stan :es das ordens de
fornecimento/serviços, e caberá ao responsável pelo rec obimento dos produtos
ou fiscalização dos serviçosiconferi-lo e lavrar Termo de :lecebimento Provisório,
para efeito de posterior 'Verificação da conformidad . do mesmo com as
exigências do edital.
4.2.2 - Quando o objeto se tratar de fornecimento, al( m da entrega no local
designado pelo órgão solicitante, conforme subitem 4 2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiai :; em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, ::om eventuais danos
causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega/execução de prod itoslserviços fora do
estabelecido neste edital sera imediatamente notificada à licitante vencedora que
ficará obrigada a substitui-los ou refazê-los; o que fan prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e,risco tais sub dtuiç5es ou correções,
sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edit .1.
4.4 - Caso o objeto não esteja de acárdo cm as esi ecificações exigidas, a
Secretaria Solicitantes não o aceitará e_ lavrará' termo c rcun.stanciado do .fato,
que deverá ser encaminhado A autoridade sup !rior, sob pena de
responsabilidade.
tI

t

ke:4--C-21a_

•

I L.D0 DA SAf11.A

•

PREFIESTURA MUNICIPAL DE AMÉRIC, !,1, DO URADA 00039'7?
4vnda RnmAr) Grarniach0. 71 -

au,EP 4rD,000 CNPJ 13. 11.-53€10 D01-96

4.5 - Na hipótese da não aceitação do Objeto, o mesmo :lever& ser retirado pelo
fornecedor no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação,
para reposição no prazo máxiino de 3 (três) dias.
4.6 - A Secretaria terá o pra 70 máximo de • 05 (cinco) dias para processar a
conferencia do produto! serviço que foi entrég:ue/realiza, lo, lavrando o termo de
recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DI ATA para substituição
do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 - 0 recebimento provisório ou definitivo não exclu a responsabilidade da
DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empc aho, ficando a mesma
obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do I 3rnpertho, se a qualquer
tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLAUSULA V.7 DAS OBRIGAÇÕE 3' •
5.1 - Do Município
5.1.1 - Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto citada;
:ies, quando for o caso;
5.1.2- Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalida lies,
5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitai te vencedora, por esta
solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;
5.1.4 - Efetuar o pagamento à contrat0a.no prazo aven ;.:adio, após a entrega da
Nota Fiscal no Departamento de Tesouraria;
5.1.5 - Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, c e qualquer sanção;
5.2 - Da Detentora
5.2.1 - Arcar com todas as ilespesas. relativas ao objeto ::ontratado deste edital,
incluindo-se, mão de obra e 'todos os tributos incidentes.
5.2.3. Indicar um prepdsto, com poderes para r .)presentar a empresa
Contratada, em tudo o que .se relacionar com o forn cimento/ execução dos
serviços.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, o ; encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais ou quaisquer outros ( ecorrentes da execução
deste contrato, isentando o Município de qUalquer respo] isa bit dade no tocante a
vinculo empregaticio ou obrigações previdencidrias, n s) caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, de, :orren tes dos serviços e
de qualquer tipo de demanda.
5.2.5 - Não sera permitida a sub-contratação do todo, ne in de -parte do objeto do
presente Contrato, sem prévia anuência da Contratada.
5.2.6 - Efetuar o fornecimento ou a realização dos sen tços conforme indicado
na ordem de Fornecimento/serviços prazos estabelec dos no edital, após o
recebimento desta.
'
5
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5.2.7 - Fornecer/executar o objeto desta licitação nas es )ecific ações contidas no
edital;
5.2.8 - A empresa assume o compromisso formal de ex :cutar todas as tarefas,
objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.
5.2.9 - Deverá a empresa manter atualizados os page inentos decorrentes da
contratação (quando ocorrer), como salário de emprega los e quaisquer outros,
ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que
serviço, e por tudo
possam vir a ser vitimas seus empregados, quando
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe assegure rn.
5.2.10 - A empresa será responsável por' quai4quer danos materiais e/ou
pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus
empregados, ainda que por omissão involuntária, deven o ser adotadas, dentro
de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcir lento
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que
forem solicitados pelo Município, e cujas .reclamaçõe i; se obriga a atender
prontamente.
5.2.12 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de
habilitação.
CLAUSULA VI- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIME ;i*TO '13XECUÇÃO E
RECEBIMENTO
6.1 - 0 contrato de aquisição/execução dos'Serviços dec )rrent e da presente Ata
de Registro de Preços serão formalizados pela emissão retirados da Nota de
Empenho pela detentora.
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços ;era_ obrigada a atender
todos os pedidos efetuados .durante a vigência dest 1 Ata, mesmo que a
entrega/execução deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu
vencimento.
6.3 - Toda aquisição/ execução deverá Ser efetuada n ..ediante solicitação da
unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de N la de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material/execuga' o de serviço fora do
estabelecido neste edital, será ,imediatamente notii icada à(s) licitante(s)
vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os ri :ateriais ou serviços, o
que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de três ias, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, s( ido aplicadas também
As sanções cabíveis.
6.5 - 0 objeto desta licitação será recebido e
pelas respectivas
Unidades Contratantes, consoante o disposto no artigo 3, inciso II, alínea "a",
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da Lei Federal n°. 8.666/93, com as alterações introduzi! 'Las pela Lei Federal n°.
8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLAUSULA

DAS PENALIDAD1S

7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses aba KO relacionadas serão
aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio y ::-ocesso administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infra ões nves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do ser riço/fornecimento, nos
prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos, por cento) do valor do contl ato, por dia de atraso
das Ordens de
no prazo contratual, ou nos prazos parcia
Fornecimento/serviços, limitadas a 20% do valor da
b) 0,20% (vinte décimos por . cento) do yglor do contrati 1, por dia de atraso no
prazo estabelecido e notificado por escrito'pela Fiscalizaç lo para o cumprimento
de determinações, na primeira vez, limitadas, a 20% do w [or de fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste cor 'auto, por dia de atraso
no prazo estabelecido e ikificado por escrito peh . Fiscalização para o
cumprimento de determinações, nas reincidências, limit idas a 20% do valor da
fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará , a cada' caso de reinci, 1.6rmizit, não podendo
ultrapassar a 30% do valor atualizado do contra ':o, t;cm prejuízos da
cobrança de perdas e danos que venham a ser c 1111SECtOS ao interesse
público e da possibilidade da .rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão com prao máximo de 02 (dois) an
abaixo:

conforme definidos

a) de até 03 (três) meses quando inCidir 02 (duas) vezes cm atraso, por mais de
15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visan io frr strar os objetivos
do contrato, no âmbito da Administração Pública Municii
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a
depender do prejuízo causado ã Administração Pública unicipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas, e os quantit .:).tivos estabelecidos no
contrato: multa de 10% a 20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e- •prévia com-uni
multa de 10% a 20%;

à Administração:
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c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os proje os básicos, executivos
e termos de referência, que apresente insegurança nc desenvolvimento das
atividades ou que comprometa a segurança das pessoas:] aulta de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho c )m se us empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas plan ilhas que compõem a
proposta contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13°
salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fomecimc rito de vale transporte,
vales-refeição ou auxilio alimentação, constantes das re spect vas planilhas de
pregos: multa de até 10%.
7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contrate r com a Administração
Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas st sperLsões elencadas no
subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do , fornecedor cujo contrat I com a Administração
Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participa de cutras licitações e
contratações no âmbito do Município até o cumprimente da penalidade que lhe
foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou cantraten corn a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos dei :Train antes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida Sempre que c contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após lecorrido o prazo da
penalidade aplicada.
7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontanear iente no prazo máximo
de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas • do valor cone i;pcone.ente ao valor da
execução, após prévio processo administrativo, garanti la a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a enteric) da PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA.
7.5 A multa poderá ser aplicada cuMulativaraente com a dem ais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pelo bontratado e dos prejuízos causados
à Administração Pública Municipal, nãY , impedindo que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Clausula Décimh- d !ate Contrato são de
competência exclusiva do titular '. da PREFEITURA .Mt.I NICIPAL DE AMÉRICA
DOURADA, permitida a delegação para • a sanção: pre\; .sta r.o sub-item 7.1.1,
facultada a defesa do interessado,n0 respectivo proeessc , no prazo de 05 (cinco)
dias da abertura de vistas.
7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidOs à 'cohtratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administr, ,tivo, garantida a ampla
defesa e o contraditório, contado da notificação administ
à Contratada, sob
pena de multa.
CLAUSULA VIII- DO REAJUSTAMENTO X E P12.1EÇOS
740...40
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8.1 - Os preços que vierem a constar da Autorização dos :- ',ervicosi. Fornecimento
(ou instrumento equivalente) poderão ser revistos, quanC ) provocado por eScrito
de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra
"d", da Lei N° 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqae rite.
condições para a
8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração
concessão de reajustes em face da superveniência de no .mas i:ederais aplicáveis
espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado,
com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e finai iceiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a
redução dos preços registrados, garantida a prévia defes L da •Detentora da Ata, e
de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou
quando as alterações conjunturais provocarem• a reduge' dos preços praticados
no mercado nacional, sendo que o novo prego fixado sera ;7a1ido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 - 0 preço, quando atuálizado, rtão poderá ser st perior ao praticado no
mercado.
CLAUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE M ;GIST:R.0 DE PREÇOS
9.1 - A presente Ata de Registro de Pregos poderá ser ca Lcelada, de pleno direito
pela Administração, quando:
9.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações constante da Ata;
9.1.2 - A detentora não retirar qualquer Nota el Empenho, no prazo
estabelecido e a Administração não aceitar •sua justificat va;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativ de contrato decorrente
de registro de preços, a critério da Administração; ob ,.ervacta a legislação em
vigor;
9.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução tote I ou parcial de contrato
decorrente de registro de preços, se assim for decidido :ela Administração, com
observância das disposições legais;
9.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superares aos praticadas no
mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmo; ;
9.1.6 - Por razões de interesse público devidamente der Ionstradas e justificadas
pela Administração.
9.2 - A comunicação do cancelamento do .preço registr Ado, nos casos previstos
neste item, sera feita por correspondência ou, por public ição no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerar do-se cancelado o prego
registrado a partir da última p-u blicac- a
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9.3 - Pela detentora, quandb„ mediante solicitação por es :Tito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir a.g exigências desta Ata de Re !,istro de Pregos, ou, a
juizo da Administração, quando comprovada a ocorrér cia de qualquer das
hipóteses previstas no art. 78-, incisos XIII a XVI, da Lei Feda-al n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n'-8.883/94.
9.3.1 - A solicitação da detentora pqra cancelamento c os pregos registrados
deverá ser formulada com antecedência de 30 (trin a) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na ( .16.usula VII, caso não
aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA X - DAS UNIDADES REQUISI1 'ANTES
10.1 - 0 objeto desta Ata de Registro de Pregos poderá ser requisitado pelos
órgãos desta Administração que pretendam aderir ao reg 'stro, através do Setor
de Compras.
CLAUSULA XI- DAS COMUNICAÇÕiS
11.1 - As comunicações entre as partes, r.elacionadas con o acompanhamento e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLAUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMEltTARYOS:
12.1 - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes
desta Ata de Registro de Pregos, serão alocados quando dE emissão das Notas de
Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LIC ITACAO:
13.1 - A presente Ata de Registro de ,Preços reger-se-á conforme o Edital da
licitação modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor 11:eç:o por Lote, para
Registro de Preços N° 057/2019.
CLAUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES F] NAM
14.1 - Integram esta Ata, o edital do. Pregão Presencial p ira Registro de Pregos
n° 057/2019 e proposta da empresa, classificada em 10 11 [gar no certame supra
numerado.
14.2 - Os casos omissos Serdo resolvidos de acordo -am a Lei Federal n°
8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Dec 'reto Municipal no que
não colidir com a primeira e nas demais normas aplicá.v 'As. Subsidiariamente,
aplicar-se-do os princípios gerais de direito.- •
CLAUSULA XV 7 - DO FORO
15.1 - As parte elegem o foro da Comarca de .João • Dour
-- BA, como Unico
competente para dirimir quaisquer ações oritindas "desta P La. ;
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E, por haverem assim pactuctd.o, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.

América Dourada, Ba, 02 de

o de

Omnt, Attan
ANTA LOURI MARTINS SO
• CPF n° 463.41978553
Detentora da Ata

Testemunhas:
Nome:
CFP n° n3t

f011-6
10. c --)s)

Nome:
CFP n°
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