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AT
TA DE RE
EGISTRO
O DE PRE
EÇOS
Modalidade
M
de Licitaçã
ão
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL POR
REGISTRO
R
O DE PREÇO

Número
013/2019

Ao prime
eiro dia do mês de agosto de 2019, presentes de um lado o MUN
NICÍPIO DE
E BARRA DO
ROCHA, neste ato representado pelo Pregoeiro, o Sr, Marce
elo de Oliv
veira Lima
a, doravantte
CÍPIO, e de
e outro a em
mpresa JAIME A. DA
A SILVA – ME, CNPJ
J, inscrito no
n
denominado MUNIC
6.741/000
01-87, aqu
ui represen
ntada pelo Sr.
S JAIME
E ADEMAR DA SILVA
A,
CNPJ de Nº 12.926
o, maior, comerciante
c
e, residentte na Rua Severiano Costa, n° 339, Centtro, Ubatã brasileiro
Bahia, portador
p
da
a cédula de
d identida
ade nº 8844973-8 SSP/PR
S
e CPF. 881.297.139-34
4,
simplesm
mente deno
ominada FO
ORNECEDO
OR, firmam
m a presentte ATA DE REGISTRO DE PREÇO
OS
DE EMP
PRESA PAR
RA PRESTA
AÇÃO DE SERVIÇOS
S GRÁFICO
OS, CONF
FORME DESCRIÇÃO E
QUANTIT
TATIVOS CONTIDOS
C
XO I DEST
TE EDITAL,, conforme
e decisão exarada no
n
NO ANEX
processo
o Nº 088/2019, refe
erente ao Pregão
P
Pres
sencial SRP
P Nº 013/2
2019nos termos da Le
ei
10.520/0
02, Lei nº 8.666/93,
8
c
com
a alteração dada
a pela Lei nº
n 8.883/94, e Decre
eto Municipa
al
n° 734/2
2017, conso
oante as se
eguintes clá
áusulas e co
ondições:
1. DO OBJETO:
o
da presente
p
a
ata
é o reg
gistro dos preços para PRESTA
AÇÃO DE SERVIÇO
OS
1.1. O objeto

GRÁFICO
OS, CONF
FORME DESCRIÇÃO
O E QUANTITATIVO
OS CONT
TIDOS NO
O ANEXO I
DESTE EDITAL. Para
P
atende
er as dema
andas das secretarias municipa
ais, de aco
ordo com as
a
especifica
ações cons
stantes do anexo I do
d instrume
ento convo
ocatório do
o Pregão Presencial nº
n
013/2019
9, para fornecimento
o para a Administraç
A
ção Pública
a Municipall, conforme
e descrição
o,
marcas e preços constantes na
a proposta de preço dos
d licitante
es.
1.2. A ex
xistência de
e preços re
egistrados não obriga o MUNICÍPIO a firma
ar as contrratações qu
ue
deles pod
derão advirr, sem que caiba direiito à indenização de qualquer
q
es
spécie. Fica
a facultada a
utilização
o de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licita
ações e ao sistema de
d
registro de preços,, asseguran
ndo-se ao beneficiário do registro preferê
ência em ig
gualdade de
d
condições, de acord
do com art.. 7º do De
ecreto Mun
nicipalque trata
t
do reg
gistro de preço.
2. DO PR
REÇO:
2.1. O prreço de cad
da lote está
á especificad
do na prop
posta venc
cedora des
ste certam
me.
2.2. Os preços prropostos serão
s
cons
siderados completos
c
e abrange
em todos os tributo
os
os, taxas, emolumento
e
os, contribuições fisca
ais e parafiscais), fornecimento de mão-de
e(imposto
obra especializada, leis sociais
s, administtração, lucrros, equipamentos e fferramental, transportte
p
e qualquer despesa,
d
ac
cessória e//ou necess
sária, não especificad
da
de material e de pessoal
neste Edital.
3. DO RE
EAJUSTE:
3.1. Os preços
p
cons
stantes do registro
r
de preços não
o serão rea
ajustados.
3.2. Os preços reg
gistrados, quando
q
sujjeitos a controle oficiial, poderão ser reajustados no
os
ó
contrrolador.
termos e prazos fixados pelo órgão
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3.3. O disposto
d
no
o item antterior aplic
ca-se igualmente, nos casos de
e incidênciia de novo
os
impostos
s ou taxas e de alteraç
ção das alíq
quotas dos já existenttes.
3.4. O beneficiário
b
o do regis
stro, em fu
unção da dinâmica do mercad
do, poderá
á solicitar a
atualizaç
ção dos pre
eços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciado
or Secretaria
Municipal de Adm
ministração desde qu
ue acompanhado de documentos que co
omprovem a
ncia do pedido tais com
mo: lista de
e preços do
os fabricanttes, notas ffiscais de aquisição do
os
procedên
produtos
s, matérias--primas, co
omponentes
s ou de outtros documentos.
3.5. A attualização não poderá
á ultrapass
sar o preço
o praticado
o no mercado e deverá manter a
diferença
a percentua
al apurada entre o preço origina
almente con
nstante da proposta e o preço de
d
mercado vigente à época.
3.6. Inde
ependentem
mente da so
olicitação de
d que trata
a o item 3..4, a Comis
ssão poderá
á a qualque
er
momento
o reduzir os
o preços re
egistrados, de conformidade com
m os parâm
metros de pesquisa de
d
mercado realizada ou quand
do alteraçõ
ões conjun
nturais provocarem a redução dos preço
os
praticado
os no mercado nacion
nal e/ou intternacional,, sendo que
e o novo preço fixado
o será válid
do
a partir da
d publicaçã
ão no Diário Oficial de
e Barra do Rocha.
4. DOS PRAZOS:
P
4.1. O FO
ORNECEDO
OR poderá ser
s convoca
ado a firmar as contratações decorrentes do
o registro de
d
preços no
n prazo de
d 72 (setenta e duas) horas
s a contarr da convocação expedida pelo
MUNICÍP
PIO, podend
do este pra
azo ser pro
orrogado por
p
igual pe
eríodo, des
sde que oc
corra motiv
vo
justificad
do e aceito pelo MUNIC
CÍPIO.
4.2. O prrazo de validade do re
egistro de preços
p
será de 12 (doz
ze) meses, contado da assinaturra
da presente ata.
5. DOS PAGAMEN
P
TOS:
5.1. O pa
agamento de cada co
ompra será efetuado no
n prazo, aprovisiona
a
ado, de 30 (trinta) dia
as
após a ex
xpedição do
o termo de
e recebimen
nto definitiv
vo.
5.2. O preço a ser pago será
á o vigente
e na data do
d pedido independen
i
ntemente do
d preço em
m
vigor na data da en
ntrega.
ONTRATAÇ
ÇÃO:
6. DA CO
decorrente
6.1. As obrigações
o
es do forne
ecimento de
d bens con
nstantes do
o registro de preços a
serem firrmadas enttre o MUNICÍPIO e o FORNECED
DOR serão formalizada
f
as através de contrato
o,
observan
ndo-se as condições estabelecida
as no Edital, seus anex
xos e na legislação vig
gente.
poderá dis
6.2. O MUNICÍPIO
M
spensar o termo
t
de contrato
c
e optar por substituí-lo
o por outro
os
instrume
entos equiv
valentes, no
os casos de
d compra com entre
ega imediatta e integrral dos ben
ns
adquirido
os, dos qua
ais não resu
ultem obrig
gações futu
uras, nos te
ermos do § 4º do artig
go 62 da Le
ei
nº 8.666
6/93.
6.3. Na hipótese
h
do
o FORNECEDOR primeiro classific
cado ter seu
u registro c
cancelado, não assinar,
não aceitar ou nã
ão retirar o contrato
o no prazo
o e condiç
ções estab
belecidos, poderão
p
se
er
convocad
dos os forn
necedores remanescen
r
ntes, na orrdem de cla
assificação,, para fazê-lo em igua
al
prazo e nas
n mesma
as condiçõe
es propostas pelo prim
meiro classifficado, inclusive quan
nto ao preço
o,
independ
dentemente
e da comina
ação previs
sta no art. 81
8 da Lei nº 8.666/93
3.
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6.4. Obse
ervados os critérios e condições estabelecidos no Edittal, o MUNIICÍPIO poderá compra
ar
de mais de um forn
necedor reg
gistrado, se
egundo a ordem
o
de classificação
o, desde qu
ue razões de
d
e público justifiquem
m e que o primeiro
o classifica
ado não p
possua cap
pacidade de
d
interesse
fornecimento compa
atível com o solicitado
o pelo MUN
NICÍPIO, ob
bservadas a
as condições do Edital e
r
o preço registrado.
6.5. Os pedidos
p
de fornecimen
nto deverão
o ser forma
alizados pelo Setor de Compras em
e relação à
Administração Diretta.
7. DA EN
NTREGA E DO TERMO DE RECE
EBIMENTO
O:
7.1. O objeto
o
será
á recebido provisoria
amente pelo respons
sável onde deve ser efetuada a
entrega.
ncluída me
ediante a e
emissão de
e TERMO DE
D
7.2. A contratação somente será considerada con
MENTO DEFINITIVO.
RECEBIM
7.3. O prazo
p
para a emissão do TERMO
O DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
O será de até 3 (três
s)
dias úteis
s, contado do recebim
mento provisório.
7.4. Caso o produtto não corresponda ao
a exigido pelo Edital, consoante subitem
m anterior, o
EDOR deve
erá provide
enciar, no prazo máx
ximo de 24
4 (vinte e quatro) horas,
h
a su
ua
FORNECE
substituiç
ção visand
do ao aten
ndimento das
d
especiificações, sem
s
prejuízo da inc
cidência da
as
sanções previstas no
n Edital, na
n Lei nº 8..666/93 e no
n Código de
d Defesa do Consum
midor (Lei nº
n
0).
8.090/90
7.5. O FORNECEDO
F
OR deverá entregar os
o bens no
os locais determinado
os
Compra.

na Auttorização de
d

7.6. As entregas
e
de
everão ser realizadas
s no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
d
recebime
ento do ped
dido.
7.7. O prazo esta
abelecido no item 7.6
7
poderá
á ser prorrogado quando solicitado pelo
EDOR e des
sde que oco
orra motivo
o justificado
o e aceito pelo
p
MUNIC
CÍPIO.
FORNECE
8. DAS PENALIDA
P
ADES:
8.1. Pelo
o não cum
mprimento das obrig
gações ass
sumidas, o FORNECE
EDOR sujeitar-se-á às
à
penalidad
des de adv
vertência, impedimen
i
to temporá
ário de licitar com a Administra
ação Públic
ca
Municipal e declaração de inid
doneidade, que poderrão ser cum
muladas com multa, sem
s
prejuíz
zo
são contratu
ual ou canc
celamento do
d registro.
da rescis
8.2. A re
ecusa injusttificada do fornecedorr em assina
ar o instrum
mento contrratual, dentro do praz
zo
previsto no item 4.1 caracterizará o desc
cumprimen
nto total da obrigação assumida,, sujeitando
odimento tem
mporário para licitar com
c
a Adm
ministração Pública Mu
unicipal, pelo
se à pena de imped
m
de
e 2 (dois) anos, co
ontado da data da notificaçã
ão, bem como
c
multta
prazo máximo
correspondente a 10% (dez po
or cento) do valor tota
al do pedido.
8.3. Ocorrendo atra
aso na entrrega dos be
ens será ap
plicada multa de 0,3%
% (zero vírg
gula três po
or
or dia de attraso até o trigésimo dia,
d
sobre o valor tota
al do pedido
o.
cento) po
8.4. Ocorrendo atra
aso na entrrega dos be
ens será ap
plicada multa de 0,7%
% (zero vírg
gula três po
or
or dia de attraso após o trigésimo
o dia, sobre
e o valor to
otal do pedido.
cento) po
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8.5. No descumprimento de quaisquerr outras cláusulas do contrato
o, que não
o impliquem
m
cumprimento de prazos,
p
serrá aplicada
a uma multa de 10%
% (dez po
or cento) do total da
d
o.
aquisição
8.6. A multa, aplica
ada após re
egular proce
esso administrativo, será descon
ntada da(s) fatura(s).
9. DA RE
ESCISÃO CONTRATU
C
UAL:
9.1. Pode
erão ser mo
otivo de res
scisão conttratual as hipóteses
h
elencadas na
a Lei nº 8.6
666/93.
9.2. Caso
o o MUNIC
CÍPIO não se
s utilize da
a prerrogattiva de resc
cindir o con
ntrato, a se
eu exclusiv
vo
critério, poderá sus
spender a sua execuç
ção e/ou sustar
s
o pa
agamento d
das faturas
s, até que o
FORNECE
EDOR cum
mpra integralmente a condição
o contratu
ual infringida, sem prejuízo da
d
incidência das sanç
ções previs
stas no Ed
dital, na Le
ei nº 8.666
6/93 e no Código de
e Defesa do
d
Consumidor (Lei nº 8.090/90).
9.3. A re
escisão pod
derá ser un
nilateral, am
migável (re
esilição) ou judicial, nos termos e condiçõe
es
previstas
s no art. 79
9 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FO
ORNECEDO
OR reconhec
ce os direittos do MUN
NICÍPIO nos casos de rescisão previstas
p
no
os
arts. 77 a 80 da Leii nº 8.666/93.
10. DO CANCELAM
C
MENTO DO
O REGISTR
RO DO FOR
RNECEDOR
R:
10.1. O registro do
o FORNECE
EDOR poderrá ser canc
celado, garrantida a prévia defes
sa, no praz
zo
de cinco (05) dias úteis,
ú
a con
ntar do rece
ebimento da
a notificaçã
ão nas segu
uintes hipótteses:
M
, quando:
I - pelo MUNICÍPIO
a) o FOR
RNECEDOR não cumprir as exigên
ncias contid
das no edital ou ata de registro de
d preços;
b) o FOR
RNECEDOR,, injustifica
adamente, deixar de firmar
f
o co
ontrato dec
corrente do
o registro de
d
preços;
c) o FOR
RNECEDOR der causa à rescisão administra
ativa, de co
ontrato dec
corrente do
o registro de
d
preços, por
p um dos
s motivos elencados
e
n art. 78 e seus inciisos da Lei nº 8.666/93, alterad
no
da
pela Lei nº
n 8.883, de
d 06 de julho de 1994;
d) os pre
eços registrrados se ap
presentarem
m superiore
es aos praticados pelo mercado;
e) por ra
azões de in
nteresse pú
úblico, devidamente fundamenta
f
adas, na fo
orma do in
nciso XII, do
d
art. 78 da Lei nº 8.6
666/93, altterada pela Lei nº 8.883, de 06 de
d julho de 1994.
por escrito, comprovar esta
II - pe
elo FORNE
ECEDOR, quando,
q
m
mediante
solicitação
s
ar
impossibilitado de cumprir as exigência
as do instrumento convocatório
c
o que deu
u origem ao
a
registro de
d preços.
10.2. O cancelamen
c
nto será prrecedido de
e processo administra
ativo a ser examinado
o pelo órgã
ão
gerenciad
dor, sendo que a decisão final de
everá ser fu
undamenta
ada.
10.3. A comunicaçã
ão do canc
celamento do registro
o do FORNECEDOR, n
nos casos previstos
p
n
no
do item 10.1., será feita por escrrito, juntando-se o com
mprovante de recebim
mento.
inciso I d
10.4. No
o caso do FORNECED
DOR encontrar-se em
m lugar ign
norado, inc
certo ou in
nacessível, a
comunica
ação será feita
f
por publicação
p
n Diário Oficial
no
O
de Barra
B
do R
Rocha, cons
siderando-s
se
cancelado o registro
o do FORNE
ECEDOR a partir do qu
uinto dia úttil, contado
o da publica
ação.
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10.5. A solicitação
s
d FORNEC
do
CEDOR ou prestador
p
de serviços para cance
elamento do
o registro de
d
preço, não o desob
briga do fo
ornecimentto dos prod
dutos ou da
d prestaçã
ão dos serviços, até a
f
do órgão gerenc
ciador, a qual
q
deverá
á ser prolatada no prrazo máxim
mo de trintta
decisão final
dias, fac
cultada à Administra
ação a ap
plicação da
as penalid
dades prev
vistas no instrumentto
convocattório, caso não aceitas
s as razões do pedido.
novas licittações parra
10.6. En
nquanto pe
erdurar o cancelame
ento, pode
erão ser realizadas
r
aquisição
o de bens constantes
c
do registro de preços..
11. DO FORO:
F
Fica eleito o foro da cidade de Ipiaú/Bahia, parra dirimir eventuais
e
d
dúvidas e//ou conflito
os
os pela presente Ata e pelo futurro contrato
o, com renú
úncia a qua
aisquer outrros por mais
originado
privilegia
ados que po
ossam ser.

Barra do Rocha, 01 de agosto de 2019.
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ANEXO I
ANEXO
O A ATA DE
D REGISTRO DE PREÇO DA PR
REFEITUR
RA MUNICI
IPAL DE BARRA DO
ROCHA
A.

INTERES
SSADO: COMISSÃO PE
ERMANENTE
E DE LICITA
AÇÃO
PREGÃO PRESENCIA
AL PARA RE
EGISTRO DE
D PREÇO Nº
N 013/20
019.

REGIS
STRO DE
E PREÇO
OS DE EMPRESA
A PARA PRESTA
AÇÃO DE
E
SERVIÇ
ÇOS
GR
RÁFICOS,
CONFO
ORME
DESCRIÇÃ
D
ÃO
E
QUANTIT
TATIVOS
S
CONTID
DOS NO ANEXO
A
I DESTE ED
DITAL, pa
ara atende
er a demanda das secretarias
s
municipais.
ASSUNTO
O:

Considerrando tratar-se de um
m julgamen
nto de licita
ação na mo
odalidade d
de pregão presencial,,
tipo men
nor preço por lote, HOMOLOGA
H
ADO a clas
ssificação das
d
empresas conforrme abaixo
o
classificadas, objeto
o de public
cação prévia no Diáriio Oficial do
d Município
o em 09 de
d julho de
e
2019.
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AT
TA DE RE
EGISTRO
O DE PRE
EÇOS
Mo
odalidade de Licitaçã
ão
PREG
GÃO PRES
SENCIAL POR
RE
EGISTRO DE PREÇ
ÇO

Número
013/2019

Ao prime
eiro dia do mês de agosto de 2019, presentes de um lado o MUN
NICÍPIO DE
E BARRA DO
ROCHA, neste ato representado pelo Pre
egoeiro, o Sr, Marce
elo de Oliv
veira Lima
a, doravantte
CÍPIO, e de
e outro a empresa
e
GRÁFICA E PAPELAR
RIA COART'S LTDA denominado MUNIC
crita no CN
NPJ Nº 10
0.548.424/
/0001-49,, situada na
n Rua Lau
uro de Freittas, nº 345
5,
ME, insc
Centro - Ubatã - Ba
ahia, CEP 45.550-000
4
0, aqui reprresentada pela
p
Sra. M
MARIA NAT
TALINA DE
D
ERREIRA, brasileira, maior, residente na Rua
R
Eunice
e Miranda, n° 70, Cen
ntro, Ubatã LIMA FE
Bahia, Ce
ep. 45.550-000, porta
adora da cé
édula de id
dentidade nº
n 34.634.9
928-X SSP-SP e CPF n°
n
815.600..365-91, simplesmen
s
nte denominada FOR
RNECEDOR
R, firmam a presen
nte ATA DE
D
REGISTR
RO DE PREÇ
ÇOS DE EM
MPRESA PARA PRESTA
AÇÃO DE SERVIÇOS G
GRÁFICOS, CONFORM
ME
DESCRIÇ
ÇÃO E QUA
ANTITATIVO
OS CONTID
DOS NO ANEXO
A
I DESTE EDIT
TAL, conforrme decisã
ão
exarada no proces
sso Nº 088
8/2019, referente
r
ao
a Pregão Presencial SRP Nº 013/2019no
0
os
d Lei 10.5
520/02, Le
ei nº 8.666
6/93, com a alteraçã
ão dada pe
ela Lei nº 8.883/94, e
termos da
Decreto Municipal
M
n 734/2017, consoante as seguiintes cláusu
n°
ulas e cond
dições:
1. DO OBJETO:
1.1. O objeto
o
da presente ata é o re
egistro dos preços para
p
PRESTAÇÃO DE
E SERVIÇO
OS
GRÁFICO
OS, CONFO
ORME DESCRIÇÃO E QUANTIT
TATIVOS CONTIDOS
C
NO ANEX
XO I DEST
TE
EDITAL. Para ate
ender as demandas das secretarias municipais,
m
de acord
do com as
a
ações cons
stantes do anexo I do
d instrume
ento convo
ocatório do
o Pregão Presencial nº
n
especifica
013/2019
9, para fornecimento
o para a Administraç
A
ção Pública
a Municipall, conforme
e descrição
o,
marcas e preços constantes na
a proposta de preço dos
d licitante
es.
1.2. A ex
xistência de
e preços re
egistrados não obriga o MUNICÍPIO a firma
ar as contrratações qu
ue
deles pod
derão advirr, sem que caiba direiito à indenização de qualquer
q
es
spécie. Fica
a facultada a
utilização
o de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licita
ações e ao sistema de
d
registro de preços,, asseguran
ndo-se ao beneficiário do registro preferê
ência em ig
gualdade de
d
do com art. 7º do Decreto Municipal que tra
ata do regis
stro de preç
ço.
condições, de acord
2. DO PR
REÇO:
2.1. O prreço de cad
da lote está
á especificad
do na proposta vence
edora deste certame.
2.2. Os preços prropostos serão
s
cons
siderados completos
c
em todos os tributo
os
e abrange
os, taxas, emolumento
e
os, contribuições fisca
ais e parafiscais), fornecimento de mão-de
e(imposto
obra especializada, leis sociais
s, administtração, lucrros, equipamentos e fferramental, transportte
p
e qualquer despesa,
d
ac
cessória e//ou necess
sária, não especificad
da
de material e de pessoal
neste Edital.
EAJUSTE:
3. DO RE
3.1. Os preços
p
cons
stantes do registro
r
de preços não
o serão rea
ajustados.
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3.2. Os preços reg
gistrados, quando
q
sujjeitos a controle oficiial, poderão ser reajustados no
os
termos e prazos fixados pelo órgão
ó
contrrolador.
3.3. O disposto
d
no
o item antterior aplic
ca-se igualmente, nos casos de
e incidênciia de novo
os
impostos
s ou taxas e de alteraç
ção das alíq
quotas dos já existenttes.
3.4. O beneficiário
b
o do regis
stro, em fu
unção da dinâmica do mercad
do, poderá
á solicitar a
atualizaç
ção dos pre
eços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciado
or Secretaria
Municipal de Adm
ministração desde qu
ue acompanhado de documentos que co
omprovem a
procedên
ncia do pedido tais com
mo: lista de
e preços do
os fabricanttes, notas ffiscais de aquisição do
os
produtos
s, matérias--primas, co
omponentes
s ou de outtros documentos.
3.5. A attualização não poderá
á ultrapass
sar o preço
o praticado
o no mercado e deverá manter a
diferença
a percentua
al apurada entre o preço origina
almente con
nstante da proposta e o preço de
d
mercado vigente à época.
ependentem
mente da so
olicitação de
d que trata
a o item 3..4, a Comis
ssão poderá
á a qualque
er
3.6. Inde
momento
o reduzir os
o preços re
egistrados, de conformidade com
m os parâm
metros de pesquisa de
d
mercado realizada ou quand
do alteraçõ
ões conjun
nturais provocarem a redução dos preço
os
os no merc
cado nacion
nal e/ou intternacional,, sendo que
e o novo preço fixado
o será válid
do
praticado
a partir da
d publicaçã
ão no Diário Oficial de
e Barra do Rocha.
4. DOS PRAZOS:
P
4.1. O FO
ORNECEDO
OR poderá ser
s convoca
ado a firmar as contratações decorrentes do
o registro de
d
preços no
n prazo de
d 72 (setenta e duas) horas
s a contarr da convocação expedida pelo
MUNICÍP
PIO, podend
do este pra
azo ser pro
orrogado por
p
igual pe
eríodo, des
sde que oc
corra motiv
vo
justificad
do e aceito pelo MUNIC
CÍPIO.
4.2. O prrazo de validade do re
egistro de preços
p
será de 12 (doz
ze) meses, contado da assinaturra
da presente ata.
P
TOS:
5. DOS PAGAMEN
5.1. O pa
agamento de cada co
ompra será efetuado no
n prazo, aprovisiona
a
ado, de 30 (trinta) dia
as
após a ex
xpedição do
o termo de
e recebimen
nto definitiv
vo.
5.2. O preço a ser pago será
á o vigente
e na data do
d pedido independen
i
ntemente do
d preço em
m
ntrega.
vigor na data da en
ONTRATAÇ
ÇÃO:
6. DA CO
6.1. As obrigações
o
es do forne
ecimento de
d bens con
nstantes do
o registro de preços a
decorrente
serem firrmadas enttre o MUNICÍPIO e o FORNECED
DOR serão formalizada
f
as através de contrato
o,
observan
ndo-se as condições estabelecida
as no Edital, seus anex
xos e na legislação vig
gente.
6.2. O MUNICÍPIO
M
spensar o termo
t
de contrato
c
e optar por substituí-lo
o por outro
os
poderá dis
instrume
entos equiv
valentes, no
os casos de
d compra com entre
ega imediatta e integrral dos ben
ns
adquirido
os, dos qua
ais não resu
ultem obrig
gações futu
uras, nos te
ermos do § 4º do artig
go 62 da Le
ei
nº 8.666
6/93.
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6.3. Na hipótese
h
do
o FORNECEDOR primeiro classific
cado ter seu
u registro c
cancelado, não assinar,
não aceitar ou nã
ão retirar o contrato
o no prazo
o e condiç
ções estab
belecidos, poderão
p
se
er
dos os forn
necedores remanescen
r
ntes, na orrdem de cla
assificação,, para fazê-lo em igua
al
convocad
prazo e nas
n
mesma
as condiçõe
es propostas pelo prim
meiro classifficado, inclusive quan
nto ao preço
o,
independ
dentemente
e da comina
ação previs
sta no art. 81
8 da Lei nº 8.666/93
3.
6.4. Obse
ervados os
s critérios e condições estabelecidos no Edittal, o MUNIICÍPIO poderá compra
ar
de mais de um forn
necedor reg
gistrado, se
egundo a ordem
o
de classificação
o, desde qu
ue razões de
d
interesse
e público justifiquem
m e que o primeiro
o classifica
ado não p
possua cap
pacidade de
d
fornecimento compa
atível com o solicitado
o pelo MUN
NICÍPIO, ob
bservadas a
as condições do Edital e
r
o preço registrado.
6.5. Os pedidos
p
de fornecimen
nto deverão
o ser forma
alizados pelo Setor de Compras em
e relação à
Administração Diretta.
NTREGA E DO TERMO DE RECE
EBIMENTO
O:
7. DA EN
7.1. O objeto
o
será
á recebido provisoria
amente pelo respons
sável onde deve ser efetuada a
entrega.
ncluída me
ediante a e
emissão de
e TERMO DE
D
7.2. A contratação somente será considerada con
MENTO DEFINITIVO.
RECEBIM
7.3. O prazo
p
para a emissão do TERMO
O DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
O será de até 3 (três
s)
dias úteis
s, contado do recebim
mento provisório.
7.4. Caso o produtto não corresponda ao
a exigido pelo Edital, consoante subitem
m anterior, o
EDOR deve
erá provide
enciar, no prazo máx
ximo de 24
4 (vinte e quatro) horas,
h
a su
ua
FORNECE
substituiç
ção visand
do ao aten
ndimento das
d
especiificações, sem
s
prejuízo da inc
cidência da
as
sanções previstas no
n Edital, na
n Lei nº 8..666/93 e no
n Código de Defesa do Consum
midor (Lei nº
n
0).
8.090/90
7.5. O FORNECEDO
F
OR deverá entregar os
o bens no
os locais determinado
os
Compra.

na Auttorização de
d

e
de
everão ser realizadas
s no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
d
7.6. As entregas
recebime
ento do ped
dido.
7.7. O prazo esta
abelecido no item 7.6
7
poderá
á ser prorrogado quando solicitado pelo
EDOR e des
sde que oco
orra motivo
o justificado
o e aceito pelo
p
MUNIC
CÍPIO.
FORNECE
8. DAS PENALIDA
P
ADES:
8.1. Pelo
o não cum
mprimento das obrig
gações ass
sumidas, o FORNECE
EDOR sujeitar-se-á às
à
penalidad
des de adv
vertência, impedimen
i
to temporá
ário de licitar com a Administra
ação Públic
ca
Municipal e declaração de inid
doneidade, que poderrão ser cum
muladas com multa, sem
s
prejuíz
zo
são contratu
ual ou canc
celamento do
d registro.
da rescis
8.2. A re
ecusa injusttificada do fornecedorr em assina
ar o instrum
mento contrratual, dentro do praz
zo
previsto no item 4.1 caracterizará o desc
cumprimen
nto total da obrigação assumida,, sujeitando
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se à pena de imped
dimento tem
mporário para licitar com
c
a Adm
ministração Pública Mu
unicipal, pelo
prazo máximo
m
de
e 2 (dois) anos, co
ontado da data da notificaçã
ão, bem como
c
multta
correspondente a 10% (dez po
or cento) do valor tota
al do pedido.
aso na entrrega dos be
ens será ap
plicada multa de 0,3%
% (zero vírg
gula três po
or
8.3. Ocorrendo atra
or dia de attraso até o trigésimo dia,
d
sobre o valor tota
al do pedido
o.
cento) po
8.4. Ocorrendo atra
aso na entrrega dos be
ens será ap
plicada multa de 0,7%
% (zero vírg
gula três po
or
cento) po
or dia de attraso após o trigésimo
o dia, sobre
e o valor to
otal do pedido.
8.5. No descumprimento de quaisquerr outras cláusulas do contrato
o, que não
o impliquem
m
p
serrá aplicada
a uma multa de 10%
% (dez po
or cento) do total da
d
cumprimento de prazos,
o.
aquisição
8.6. A multa, aplica
ada após re
egular proce
esso administrativo, será descon
ntada da(s) fatura(s).
ESCISÃO CONTRATU
C
UAL:
9. DA RE
9.1. Pode
erão ser mo
otivo de res
scisão conttratual as hipóteses
h
elencadas na
a Lei nº 8.6
666/93.
9.2. Caso
o o MUNIC
CÍPIO não se
s utilize da
a prerrogattiva de resc
cindir o con
ntrato, a se
eu exclusiv
vo
critério, poderá sus
spender a sua execuç
ção e/ou sustar
s
o pa
agamento d
das faturas
s, até que o
EDOR cum
mpra integralmente a condição
o contratu
ual infringida, sem prejuízo da
d
FORNECE
incidência das sanç
ções previs
stas no Ed
dital, na Le
ei nº 8.666
6/93 e no Código de
e Defesa do
d
Consumidor (Lei nº 8.090/90).
escisão pod
derá ser un
nilateral, am
migável (re
esilição) ou judicial, nos termos e condiçõe
es
9.3. A re
previstas
s no art. 79
9 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FO
ORNECEDO
OR reconhec
ce os direittos do MUN
NICÍPIO nos casos de rescisão previstas
p
no
os
arts. 77 a 80 da Leii nº 8.666/93.
10. DO CANCELAM
C
MENTO DO
O REGISTR
RO DO FOR
RNECEDOR
R:
10.1. O registro do
o FORNECE
EDOR poderrá ser canc
celado, garrantida a prévia defes
sa, no praz
zo
ú
a con
ntar do rece
ebimento da
a notificaçã
ão nas segu
uintes hipótteses:
de cinco (05) dias úteis,
M
, quando:
I - pelo MUNICÍPIO
a) o FOR
RNECEDOR não cumprir as exigên
ncias contid
das no edital ou ata de registro de
d preços;
b) o FOR
RNECEDOR,, injustifica
adamente, deixar de firmar
f
o co
ontrato dec
corrente do
o registro de
d
preços;
RNECEDOR der causa à rescisão administra
ativa, de co
ontrato dec
corrente do
o registro de
d
c) o FOR
preços, por
p um dos
s motivos elencados
e
n art. 78 e seus inciisos da Lei nº 8.666/93, alterad
no
da
pela Lei nº
n 8.883, de
d 06 de julho de 1994;
d) os pre
eços registrrados se ap
presentarem
m superiore
es aos praticados pelo mercado;
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e) por ra
azões de in
nteresse pú
úblico, devidamente fundamenta
f
adas, na fo
orma do in
nciso XII, do
d
art. 78 da Lei nº 8.6
666/93, altterada pela Lei nº 8.883, de 06 de
d julho de 1994.
elo FORNE
ECEDOR, quando,
q
m
mediante
solicitação
s
ar
II - pe
por escrito, comprovar esta
impossibilitado de cumprir as exigência
as do instrumento convocatório
c
o que deu
u origem ao
a
d preços.
registro de
10.2. O cancelamen
nto será prrecedido de
e processo administra
ativo a ser examinado
o pelo órgã
ão
gerenciad
dor, sendo que a decisão final de
everá ser fu
undamenta
ada.
10.3. A comunicaçã
ão do canc
celamento do registro
o do FORNECEDOR, n
nos casos previstos
p
n
no
do item 10.1., será feita por escrrito, juntando-se o com
mprovante de recebim
mento.
inciso I d
10.4. No
o caso do FORNECED
DOR encontrar-se em
m lugar ign
norado, inc
certo ou in
nacessível, a
comunica
ação será feita
f
por publicação
p
no Diário Oficial
O
de Barra
B
do R
Rocha, cons
siderando-s
se
cancelado o registro
o do FORNE
ECEDOR a partir do qu
uinto dia úttil, contado
o da publica
ação.
s
d FORNEC
do
CEDOR ou prestador
p
de serviços para cance
elamento do
o registro de
d
10.5. A solicitação
preço, não o desob
briga do fo
ornecimentto dos prod
dutos ou da
d prestaçã
ão dos serviços, até a
decisão final
f
do órrgão gerenc
ciador, a qual
q
deverá
á ser prolatada no prrazo máxim
mo de trintta
dias, fac
cultada à Administra
ação a ap
plicação da
as penalid
dades prev
vistas no instrumentto
convocattório, caso não aceitas
s as razões do pedido.
novas licittações parra
10.6. En
nquanto pe
erdurar o cancelame
ento, pode
erão ser realizadas
r
aquisição
o de bens constantes
c
do registro de preços..
11. DO FORO:
F
Fica eleito o foro da cidade de Ipiaú/Bahia, parra dirimir eventuais
e
d
dúvidas e//ou conflito
os
os pela presente Ata e pelo futurro contrato
o, com renú
úncia a qua
aisquer outrros por mais
originado
privilegia
ados que po
ossam ser.

Barra do Rocha, 01 de agosto de 2019.
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ANEXO I
ANEXO
O A ATA DE
D REGISTRO DE PREÇO DA PR
REFEITUR
RA MUNICI
IPAL DE BARRA DO
ROCHA
A.

INTERES
SSADO: COMISSÃO PE
ERMANENTE
E DE LICITA
AÇÃO
PREGÃO PRESENCIA
AL PARA RE
EGISTRO DE
D PREÇO Nº
N 013/20
019.

ASSUNT
TO: REGI
ISTRO DE
D
PREÇO
OS DE EMPRESA
A PARA PRESTA
AÇÃO DE
E
SERVIÇ
ÇOS
GR
RÁFICOS,
CONFO
ORME
DESCRIÇÃ
D
ÃO
E
QUANTIT
TATIVOS
S
CONTID
DOS NO ANEXO
A
I DESTE EDITAL, pa
ara atende
er a demanda das secretarias
s
municipais.
Considerrando tratar-se de um
m julgamen
nto de licita
ação na mo
odalidade d
de pregão presencial,,
tipo men
nor preço por lote, HOMOLOGA
H
ADO a clas
ssificação das
d
empresas conforrme abaixo
o
classificadas, objeto
o de public
cação prévia no Diáriio Oficial do
d Município
o em 09 de
d julho de
e
2019.
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AT
TA DE RE
EGISTRO
O DE PRE
EÇOS
Modalidade
M
de Licitaçã
ão
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL POR
REGISTRO
R
O DE PREÇO

Número
013/2019

Aosdois dias do mê
ês de agos
sto de 2019
9, presente
es de um lado o MUN
NICÍPIO DE
E BARRA DO
elo de Oliv
veira Lima
a, doravantte
ROCHA, neste ato representado pelo Pregoeiro, o Sr, Marce
A
denominado MUNIC
CÍPIO, e de outro a em
mpresa CRI
ISTIANE TORRES
T
ANDRADE MENDONÇ
M
1175537, inscrita no
o CNPJ nº 19.407.53
36/0001-5
54, estabe
elecida na Travessa
T
2
2ª
- 03931
Arara, nº
º 19, Bairro
o José Carlos Pinheiro
o, Ipiaú - BA,
B CEP.: 45570-000, inscrita no
o CNPJ sob o
nº 19.40
07.536/0001-54, neste
e ato repre
esentado po
or sua repre
esentante llegal, a Sra
a. Cristian
ne
Torres Andrade
A
Mendonça
a, inscrita no CPF nº
º 039.311.755-37 e portadora da RG. nº
n
1446869
92-96, expe
edida pela SSP/BA, simplesmen
s
nte denom
minada FOR
RNECEDOR
R, firmam a
presente ATA DE REGISTRO
O DE PREÇ
ÇOS DE EM
MPRESA PA
ARA PREST
TAÇÃO DE
E SERVIÇO
OS
GRÁFICO
OS, CONFO
ORME DESCRIÇÃO E QUANTIT
TATIVOS CONTIDOS
C
NO ANEX
XO I DEST
TE
EDITAL, conforme decisão
d
exa
arada no prrocesso Nº
º 088/2019, referentte ao Pregã
ão Presencia
al
0
os termos da
d Lei 10.5
520/02, Lei nº 8.666/9
93, com a a
alteração dada
d
pela Le
ei
SRP Nº 013/2019no
nº 8.883/94, e Decreto Municiipal n° 734
4/2017, con
nsoante as seguintes c
cláusulas e condições::
1. DO OBJETO:
1.1. O objeto
o
da presente
p
a
ata
é o reg
gistro dos preços para PRESTA
AÇÃO DE SERVIÇO
OS

GRÁFICO
OS, CONF
FORME DESCRIÇÃO
O E QUANTITATIVO
OS CONT
TIDOS NO
O ANEXO I
DESTE EDITAL. Para
P
atende
er as dema
andas das secretarias municipa
ais, de aco
ordo com as
a
especifica
ações cons
stantes do anexo I do
d instrume
ento convo
ocatório do
o Pregão Presencial nº
n
013/2019
9, para fornecimento
o para a Administraç
A
ção Pública
a Municipall, conforme
e descrição
o,
marcas e preços constantes na
a proposta de preço dos
d licitante
es.
1.2. A ex
xistência de
e preços re
egistrados não obriga o MUNICÍPIO a firma
ar as contrratações qu
ue
deles pod
derão advirr, sem que caiba direiito à indenização de qualquer
q
es
spécie. Fica
a facultada a
utilização
o de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licita
ações e ao sistema de
d
registro de preços,, asseguran
ndo-se ao beneficiário do registro preferê
ência em ig
gualdade de
d
condições, de acord
do com art.. 7º do De
ecreto Mun
nicipalque trata
t
do reg
gistro de preço.
REÇO:
2. DO PR
2.1. O prreço de cad
da lote está
á especificad
do na prop
posta venc
cedora des
ste certam
me.
2.2. Os preços prropostos serão
s
cons
siderados completos
c
e abrange
em todos os tributo
os
os, taxas, emolumento
e
os, contribuições fisca
ais e parafiscais), fornecimento de mão-de
e(imposto
obra especializada, leis sociais
s, administtração, lucrros, equipamentos e fferramental, transportte
de material e de pessoal
p
e qualquer despesa,
d
ac
cessória e//ou necess
sária, não especificad
da
neste Edital.
EAJUSTE:
3. DO RE
3.1. Os preços
p
cons
stantes do registro
r
de preços não
o serão rea
ajustados.
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3.2. Os preços reg
gistrados, quando
q
sujjeitos a controle oficiial, poderão ser reajustados no
os
ó
contrrolador.
termos e prazos fixados pelo órgão
3.3. O disposto
d
no
o item antterior aplic
ca-se igualmente, nos casos de
e incidênciia de novo
os
impostos
s ou taxas e de alteraç
ção das alíq
quotas dos já existenttes.
3.4. O beneficiário
b
o do regis
stro, em fu
unção da dinâmica do mercad
do, poderá
á solicitar a
atualizaç
ção dos pre
eços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciado
or Secretaria
Municipal de Adm
ministração desde qu
ue acompanhado de documentos que co
omprovem a
procedên
ncia do pedido tais com
mo: lista de
e preços do
os fabricanttes, notas ffiscais de aquisição do
os
produtos
s, matérias--primas, co
omponentes
s ou de outtros documentos.
3.5. A attualização não poderá
á ultrapass
sar o preço
o praticado
o no mercado e deverá manter a
diferença
a percentua
al apurada entre o preço origina
almente con
nstante da proposta e o preço de
d
mercado vigente à época.
ependentem
mente da so
olicitação de
d que trata
a o item 3..4, a Comis
ssão poderá
á a qualque
er
3.6. Inde
momento
o reduzir os
o preços re
egistrados, de conformidade com
m os parâm
metros de pesquisa de
d
mercado realizada ou quand
do alteraçõ
ões conjun
nturais provocarem a redução dos preço
os
os no mercado nacion
nal e/ou intternacional,, sendo que
e o novo preço fixado
o será válid
do
praticado
a partir da
d publicaçã
ão no Diário Oficial de
e Barra do Rocha.
4. DOS PRAZOS:
P
4.1. O FO
ORNECEDO
OR poderá ser
s convoca
ado a firmar as contratações decorrentes do
o registro de
d
preços no
n prazo de
d 72 (setenta e duas) horas
s a contarr da convocação expedida pelo
MUNICÍP
PIO, podend
do este pra
azo ser pro
orrogado por
p
igual pe
eríodo, des
sde que oc
corra motiv
vo
justificad
do e aceito pelo MUNIC
CÍPIO.
4.2. O prrazo de validade do re
egistro de preços
p
será de 12 (doz
ze) meses, contado da assinaturra
da presente ata.
5. DOS PAGAMEN
P
TOS:
5.1. O pa
agamento de cada co
ompra será efetuado no
n prazo, aprovisiona
a
ado, de 30 (trinta) dia
as
após a ex
xpedição do
o termo de
e recebimen
nto definitiv
vo.
5.2. O preço a ser pago será
á o vigente
e na data do
d pedido independen
i
ntemente do
d preço em
m
ntrega.
vigor na data da en
ONTRATAÇ
ÇÃO:
6. DA CO
decorrente
6.1. As obrigações
o
es do forne
ecimento de
d bens con
nstantes do
o registro de preços a
serem firrmadas enttre o MUNICÍPIO e o FORNECED
DOR serão formalizada
f
as através de contrato
o,
observan
ndo-se as condições estabelecida
as no Edital, seus anex
xos e na legislação vig
gente.
poderá dis
6.2. O MUNICÍPIO
M
spensar o termo
t
de contrato
c
e optar por substituí-lo
o por outro
os
instrume
entos equiv
valentes, no
os casos de
d compra com entre
ega imediatta e integrral dos ben
ns
adquirido
os, dos qua
ais não resu
ultem obrig
gações futu
uras, nos te
ermos do § 4º do artig
go 62 da Le
ei
nº 8.666
6/93.
6.3. Na hipótese
h
do
o FORNECEDOR primeiro classific
cado ter seu
u registro c
cancelado, não assinar,
não aceitar ou nã
ão retirar o contrato
o no prazo
o e condiç
ções estab
belecidos, poderão
p
se
er
dos os forn
necedores remanescen
r
ntes, na orrdem de cla
assificação,, para fazê-lo em igua
al
convocad
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prazo e nas
n mesma
as condiçõe
es propostas pelo prim
meiro classifficado, inclusive quan
nto ao preço
o,
independ
dentemente
e da comina
ação previs
sta no art. 81
8 da Lei nº 8.666/93
3.
6.4. Obse
ervados os critérios e condições estabelecidos no Edittal, o MUNIICÍPIO poderá compra
ar
de mais de um forn
necedor reg
gistrado, se
egundo a ordem
o
de classificação
o, desde qu
ue razões de
d
e público justifiquem
m e que o primeiro
o classifica
ado não p
possua cap
pacidade de
d
interesse
fornecimento compa
atível com o solicitado
o pelo MUN
NICÍPIO, ob
bservadas a
as condições do Edital e
r
o preço registrado.
6.5. Os pedidos
p
de fornecimen
nto deverão
o ser forma
alizados pelo Setor de Compras em
e relação à
Administração Diretta.
NTREGA E DO TERMO DE RECE
EBIMENTO
O:
7. DA EN
7.1. O objeto
o
será
á recebido provisoria
amente pelo respons
sável onde deve ser efetuada a
entrega.
7.2. A contratação somente será considerada con
ncluída me
ediante a e
emissão de
e TERMO DE
D
MENTO DEFINITIVO.
RECEBIM
7.3. O prazo
p
para a emissão do TERMO
O DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
O será de até 3 (três
s)
dias úteis
s, contado do recebim
mento provisório.
7.4. Caso o produtto não corresponda ao
a exigido pelo Edital, consoante subitem
m anterior, o
FORNECE
EDOR deve
erá provide
enciar, no prazo máx
ximo de 24
4 (vinte e quatro) horas,
h
a su
ua
substituiç
ção visand
do ao aten
ndimento das
d
especiificações, sem
s
prejuízo da inc
cidência da
as
sanções previstas no
n Edital, na
n Lei nº 8..666/93 e no
n Código de
d Defesa do Consum
midor (Lei nº
n
8.090/90
0).
7.5. O FORNECEDO
F
OR deverá entregar os
o bens no
os locais determinado
os
Compra.

na Auttorização de
d

7.6. As entregas
e
de
everão ser realizadas
s no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
d
recebime
ento do ped
dido.
7.7. O prazo esta
abelecido no item 7.6
7
poderá
á ser prorrogado quando solicitado pelo
FORNECE
EDOR e des
sde que oco
orra motivo
o justificado
o e aceito pelo
p
MUNIC
CÍPIO.
8. DAS PENALIDA
P
ADES:
8.1. Pelo
o não cum
mprimento das obrig
gações ass
sumidas, o FORNECE
EDOR sujeitar-se-á às
à
penalidad
des de adv
vertência, impedimen
i
to temporá
ário de licitar com a Administra
ação Públic
ca
Municipal e declaração de inid
doneidade, que poderrão ser cum
muladas com multa, sem
s
prejuíz
zo
são contratu
ual ou canc
celamento do
d registro.
da rescis
8.2. A re
ecusa injusttificada do fornecedorr em assina
ar o instrum
mento contrratual, dentro do praz
zo
previsto no item 4.1 caracterizará o desc
cumprimen
nto total da obrigação assumida,, sujeitando
ose à pena de imped
dimento tem
mporário para licitar com
c
a Adm
ministração Pública Mu
unicipal, pelo
m
de
e 2 (dois) anos, co
ontado da data da notificaçã
ão, bem como
c
multta
prazo máximo
correspondente a 10% (dez po
or cento) do valor tota
al do pedido.
8.3. Ocorrendo atra
aso na entrrega dos be
ens será ap
plicada multa de 0,3%
% (zero vírg
gula três po
or
or dia de attraso até o trigésimo dia,
d
sobre o valor tota
al do pedido
o.
cento) po
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8.4. Ocorrendo atra
aso na entrrega dos be
ens será ap
plicada multa de 0,7%
% (zero vírg
gula três po
or
or dia de attraso após o trigésimo
o dia, sobre
e o valor to
otal do pedido.
cento) po
8.5. No descumprimento de quaisquerr outras cláusulas do contrato
o, que não
o impliquem
m
cumprimento de prazos,
p
serrá aplicada
a uma multa de 10%
% (dez po
or cento) do total da
d
o.
aquisição
8.6. A multa, aplica
ada após re
egular proce
esso administrativo, será descon
ntada da(s) fatura(s).
9. DA RE
ESCISÃO CONTRATU
C
UAL:
9.1. Pode
erão ser mo
otivo de res
scisão conttratual as hipóteses
h
elencadas na
a Lei nº 8.6
666/93.
9.2. Caso
o o MUNIC
CÍPIO não se
s utilize da
a prerrogattiva de resc
cindir o con
ntrato, a se
eu exclusiv
vo
critério, poderá sus
spender a sua execuç
ção e/ou sustar
s
o pa
agamento d
das faturas
s, até que o
EDOR cum
mpra integralmente a condição
o contratu
ual infringida, sem prejuízo da
d
FORNECE
incidência das sanç
ções previs
stas no Ed
dital, na Le
ei nº 8.666
6/93 e no Código de
e Defesa do
d
Consumidor (Lei nº 8.090/90).
escisão pod
derá ser un
nilateral, am
migável (re
esilição) ou judicial, nos termos e condiçõe
es
9.3. A re
previstas
s no art. 79
9 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FO
ORNECEDO
OR reconhec
ce os direittos do MUN
NICÍPIO nos casos de rescisão previstas
p
no
os
arts. 77 a 80 da Leii nº 8.666/93.
10. DO CANCELAM
C
MENTO DO
O REGISTR
RO DO FOR
RNECEDOR
R:
10.1. O registro do
o FORNECE
EDOR poderrá ser canc
celado, garrantida a prévia defes
sa, no praz
zo
ú
a con
ntar do rece
ebimento da
a notificaçã
ão nas segu
uintes hipótteses:
de cinco (05) dias úteis,
M
, quando:
I - pelo MUNICÍPIO
a) o FOR
RNECEDOR não cumprir as exigên
ncias contid
das no edital ou ata de registro de
d preços;
b) o FOR
RNECEDOR,, injustifica
adamente, deixar de firmar
f
o co
ontrato dec
corrente do
o registro de
d
preços;
RNECEDOR der causa à rescisão administra
ativa, de co
ontrato dec
corrente do
o registro de
d
c) o FOR
preços, por
p um dos
s motivos elencados
e
n art. 78 e seus inciisos da Lei nº 8.666/93, alterad
no
da
pela Lei nº
n 8.883, de
d 06 de julho de 1994;
d) os pre
eços registrrados se ap
presentarem
m superiore
es aos praticados pelo mercado;
e) por ra
azões de in
nteresse pú
úblico, devidamente fundamenta
f
adas, na fo
orma do in
nciso XII, do
d
art. 78 da Lei nº 8.6
666/93, altterada pela Lei nº 8.883, de 06 de
d julho de 1994.
II - pe
por escrito, comprovar esta
elo FORNE
ECEDOR, quando,
q
m
mediante
solicitação
s
ar
impossibilitado de cumprir as exigência
as do instrumento convocatório
c
o que deu
u origem ao
a
d preços.
registro de
10.2. O cancelamen
c
nto será prrecedido de
e processo administra
ativo a ser examinado
o pelo órgã
ão
gerenciad
dor, sendo que a decisão final de
everá ser fu
undamenta
ada.
10.3. A comunicaçã
ão do canc
celamento do registro
o do FORNECEDOR, n
nos casos previstos
p
n
no
do item 10.1., será feita por escrrito, juntando-se o com
mprovante de recebim
mento.
inciso I d
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10.4. No
o caso do FORNECED
DOR encontrar-se em
m lugar ign
norado, inc
certo ou in
nacessível, a
comunica
ação será feita
f
por publicação
p
n Diário Oficial
no
O
de Barra
B
do R
Rocha, cons
siderando-s
se
cancelado o registro
o do FORNE
ECEDOR a partir do qu
uinto dia úttil, contado
o da publica
ação.
s
d FORNEC
do
CEDOR ou prestador
p
de serviços para cance
elamento do
o registro de
d
10.5. A solicitação
preço, não o desob
briga do fo
ornecimentto dos prod
dutos ou da
d prestaçã
ão dos serviços, até a
f
do órgão gerenc
ciador, a qual
q
deverá
á ser prolatada no prrazo máxim
mo de trintta
decisão final
dias, fac
cultada à Administra
ação a ap
plicação da
as penalid
dades prev
vistas no instrumentto
convocattório, caso não aceitas
s as razões do pedido.
novas licittações parra
10.6. En
nquanto pe
erdurar o cancelame
ento, pode
erão ser realizadas
r
aquisição
o de bens constantes
c
do registro de preços..
11. DO FORO:
F
Fica eleito o foro da cidade de Ipiaú/Bahia, parra dirimir eventuais
e
d
dúvidas e//ou conflito
os
os pela presente Ata e pelo futurro contrato
o, com renú
úncia a qua
aisquer outrros por mais
originado
privilegia
ados que po
ossam ser.

Barra do Rocha, 02 de agosto de 2019.
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ANEXO I
ANEXO
O A ATA DE
D REGISTRO DE PREÇO DA PR
REFEITUR
RA MUNICI
IPAL DE BARRA DO
ROCHA
A.
INTERES
SSADO: COMISSÃO PE
ERMANENTE
E DE LICITA
AÇÃO
PREGÃO PRESENCIA
AL PARA RE
EGISTRO DE
D PREÇO Nº
N 013/20
019.

REGIS
STRO DE
E PREÇO
OS DE EMPRESA
A PARA PRESTA
AÇÃO DE
E
SERVIÇ
ÇOS
GR
RÁFICOS,
CONFO
ORME
DESCRIÇÃ
D
ÃO
E
QUANTIT
TATIVOS
S
CONTID
DOS NO ANEXO
A
I DESTE ED
DITAL, pa
ara atende
er a demanda das secretarias
s
municipais.
ASSUNTO
O:

Considerrando tratar-se de um
m julgamen
nto de licita
ação na mo
odalidade d
de pregão presencial,,
tipo men
nor preço por lote, HOMOLOGA
H
ADO a clas
ssificação das
d
empresas conforrme abaixo
o
classificadas, objeto
o de public
cação prévia no Diáriio Oficial do
d Município
o em 09 de
d julho de
e
2019.
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Barra do Rocha – Bahia, 02
2 de agosto de 2019.
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