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PREFEfTURA
MUNICIPAL DE LAJE

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N8 016/2022-TERCEIRO
COLOCADO
PREGAO ELETRdNICO N8 011/2022 ■ SRP
PROCESSO ADMINISTRATED N8 536/2021
PROTOCOLO N° 6251/2021

Aos vinte cinco dias do mes de outubro de dois mil e vinte e dois, de um lado o MUNIClPIO DE
LAJE, pessoa jurldica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04 , com sede
na Rua Raimundo Jose de Almeida n° 01, Bairro Centro Laje-Bahia, conjuntamente, por seu Gestor,
PrefeitoKLEDSON DUARTE MOTA, brasileiro, casado, maior, inscrito no CPF sob numero
818.891.945-49, residente e domiciliado na Rua Joao Pessoa, s/n8 - Centro - Laje - Bahia,
CEP: 45.490-000, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n°
11.714.799/0001-02, com sede na Praga da Matriz, n°1, Bairro Centro, Cep 45.490-000 - Laje/Ba,
conjuntamente, por sua Gestora, a Secretaria Municipal de Saude CAMILA JESUS
REIS, brasileira, casada, maior, portador da Cedula de Identidade n° 08.422.368-56 SSP/BA e CPF
(MF) n° 848.286.335-53, doravante denominado Contratante em face da classifica$ao das propostas
apresentadas na respectiva licitaQao com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preQos
para aquisigao futura e eventual de medicamentos de Farmacia Basica, CAPS, Baixa Renda e
Hospitalar para atender as necessidades medicamentosas da populagao, atraves de
atendimentos realizados nos Postos de Saude da Familia, CAPS e Hospital Local deste
Municipio, mediante a Sistema de Registro de Prego, por deliberagSo da Pregoeira devidamente
publicada e homologada no Diario Oficial do Municipio de Laje do dia 25/03/2022, resolve registrar o(sj
prego(s) da empresa classificada abaixo.respeitadas as disposigbes das Leis Federais n8.8.666/93 e
10.520/02, consoante as clausulas e condigbes do Edital Pregao Eletrbnico n° 011/2022/SRP e seus
anexos e nas propostas classificadas, paries integrantes deste instrumento, independents de
transcrigoes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.

FORNECEDOR
1. MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 07.294.636/0001-32, com sede na Avenida
Santiago de Compostela - Salvador/BA, CEP 40279150, representada neste ato por seu
representante legal, Sr MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO, identidade n°
11.336.683-30 SSPBA, CPF n° 044.648.675-29, para os seguintes Item (S):

ITEM

DESCRIQAO

UN1D

MARCA

QUANT

197

CARBOCISTEINA ADL
50MG/ML 100MLXPE

FR

PRATI
DONADU
ZZI

300

TOTAL

V. UNIT.
R$ 5,470

VALOR
TOTAL
R$ 1.641,00
R$ 1.641,00

1-OBJETO

1.1. O objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no PregSo Eletrbnico n°
011/2022/SRP, conforme especificacbes e c-^.idigbes constantes no Anexo I do mesmo
instrumento, no qual estao contemplados o prazo da execugao e a estimativa das quantidades a
serem provavelmente adquiridas ou utilizadas p-ia Do Fundo Municipal de Saude. na medida das
suas necessidades e segundo a conveniencia do Municipio de Laje, e que a este termo integram,
como se transcritas.
12 Oprazode validade do Registro de Fregooc de 12 (doze) meses, (computadas neste, as
eventuais prorrogagbes) contados a pcriir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os
licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a firmar as contratagoes,
observadas as condigbes fixadas no editale nas ncmias pertinentes.
ATA DE REGISTRO DE PREQOS N8 016/2022 - TERCEIRO COLOCADO - PREGAO N° 011/2022 SRP
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1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, ser£ admitida
a prorrogagao da vigencia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que
as condigoes de contratagao continuarem se mostrando vantajosas paraa Administragao).
1.3. A(s) contrataoao(6es) derivadas do registro obedecerao Ss condiQoes da minuta de contrato
constants do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituigao, a criterio da Administrate, por
instrumento equivalents, desde que presentes as condigdes do art. 62da Lei Federal n°. 8.666/93.

1.4. £ vedada a subcontratagao parcia! do objeto, a associagao da contratada com outrem, a
cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao da
contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.

1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de pregos ficaraod
disposigdo da Administragao, para que efetue as contratagoes nas oportunidades e quantidades
de que necessitar, ate o limite estabelecido.
1.6. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagdesque
deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao
relativa £s licitagdes, sendo assegurado ao benefictSrio do registro a preferencia em igualdade de
condigdes.
1.7. 0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
constantes nesta Ata de Registro de Prego, os acrescimos ou supressdes nos quantitativos
registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento)da quantidade licitada para cada item
registrado.

1.8. As supressdes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entreos
contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega ndo deverd ultrapassar 12 (doze) dias uteis a partir da solicitagao do
CONTRATANTE da solicitagao do Setor de Compras da Unidade.
2 • O PREQO

2.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da datade
apresentagao da proposta, apds o que a concessao de reajustamento, ser£ feita mediantea
aplicag9o do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do benefid^rio do
registro, ou por iniciativa da Administragao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em
decorrenda de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, ou de eventualredugSo
daqueles praticados no mercado, devendo o drgao gerenciador da Ata promover as necessdrias
modificagoes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no siteoficial.
2.3. A alteragSo ou revisao de pregos registrados em Ata nSo implica em revisSo dos pregos dos
contratos decorrentes do respective Registro de Pregos.
2.4. O requerimento de revisao de pregos devera ser formulado pelo beneficiSrio do registrono
prazo meiximo de urn ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonSncia
com o art. 211 da Lei Federal n010.406/02.

3 - DA CONTRATAQAO

3.1. Como condigSo para celebragao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverd
manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigoesde habilitagSo
2
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exigidas na licitagao, ficando esclarecido que, nos termos da legislagSo vlgente, nSo serSo
contratados fornecedores ou prestadores de servigo que nao estejam comdocumentagao regular.
3.2. O fornecedor ser£ convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no
prazo de at& 05 (cinco) dtas uteis, contado da data do recebimento da convocagao.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou n3o aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condigoes estabelecidas, a AdministragSo poder£
convocar os demais licitantes que tenham os seus pregos registrados.obedecendo a ordem de
classificagao, e propor a contratagao do fornedmento dos materiaisou dos servigos registrados
pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes nao aceitarem a contratagao pelos pregosapresentados
pelo primeiro colocado, a Administragao poderd contratar os demais licitantes, respeitada a ordem
de classificagao, pelo prego por eles apresentados, desde que
os mesmos sejam compativeis com a media de mercado, o que dever£ ser comprovado nos
autos.

3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente dever£ ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandaterio com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrSncia do Registro de Pregos estao sujeitos as regras previstas
na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigSncia.

3.7. A contratada ficar& obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado

3.8. As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entreos
contratantes.
4. DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou credit© em
conta corrente, ate o 30° (trigesimo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apos conduldo
o recebimento definitive, em consonancia com o disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal n°
8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a
conclusao da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagao pela Contratada de todas as
obrigagoes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento
definitive, o prazo para pagamento somente fluira apos o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontarS da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos ,
no cumprimento da obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagdo probatdria
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagao.

4.6. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
apresentagdo da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes d contratagdo, ou, ainda,
dreunstdneia que impega a liquidagao da despesa, como obrigagoes financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficard sobrestado atd que a
ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 016/2022 -TERCEIRO COLOCADO - PREGAO N® 011/2Q22SRP
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciarse-a apos a comprovacao da regularizaQao da situaQao, nao acarretando qualquer onus para o
Contratante.

4.7. As situaQoes previstas na legislapao especifica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal eletronica.
4.8. A atualizatjao monetaria dos pagamentos devidos pela AdministraQao, em caso de mora,
sera calculada considerando a data do vencimento da obriga$ao e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 30
(trinta) dias contados da data da celebragao do ajuste, sera dispensada a atualizagao financeira
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que nao superior a quinze dias, em conformidade com o
§ 4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
5 - A MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E
REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos podera sofrer alteragoes, obedecidas as disposigoes previstas
no art. 143 da Lei Federal n° 8.666/93.
52 A revisao de pregos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do
registro, ou por iniciativa do Municipio de Laje, em decorrencia de eventual redugao daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, devendo
o orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificagoes, compondo novo quadro de
pregos e disponibilizando-o no site oficial.

5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao praticadono
mercado o orgao gerenciador deverd:
a) convocar o fornecedor visando a negociagao para a redugao de pregos e sua adequagao ao
praticado pelo mercado;

b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipotese em que resultar frustrada a
negociagao;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o drgao

gerenciador poder£:

a] liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confirmado
a veracidade dos motives e.comprovantes apresentados, na hipotese da comunicagao ocorrer
antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.5. NSo havendo exito nas negociagoes, o orgao gerenciador devera proceder & suspensao do
item da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cablveis para obtengao da contratagao

mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e
prazos fixados pelo orgao controlador.

5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos

4
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decorrentes de respective licitaQao, a qual dependera de requerimento formal docontratado e de
comprovapao do impacto que gerou o eventual desequillbrio econdmico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipotese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de
mercado.

6-POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
6.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre?os, ainda, qualquer orgao ou entidade da
Administragao que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condigbes e as regras estabelecidas no Decreto n0 7892/2001, e na Lei n° 8.666/93.
6.2. Cabera ao fornecedor benefici^rio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes
nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento
nao prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas.

6.3. As aquisigbes ou contratagbes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder.por
orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatbrio e
registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesbes b ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do
quantitative de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador ebrgaos
participantes, independente do numero de brgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
6.5. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranga
do cumprimento pelo fornecedor das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagao,
observada a ampla defesa e o contraditbrio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas prbprias contratagbes, informando
as ocorrencias ao orgao gerenciador.
7 ■ DA F1SCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
71 Competira ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao
acompanhamento da execugao do contrato, ficando esclarecido que a agao ou omissao, totalou
parcial, da fiscalizagao do Contratante nao eximirb b Contratada de total responsabilidade na
execugao do contrato.

7.1.1. Competirb ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prbprio, as ocorrencias relativas a execugao do contrato, determinando
as providencias necessarias a corregao das falhas ou defeitos observados;

b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao brgbo central de controle, acompanhamento e
avaliagao fmanceira de contratos e convbnios, dos incidentes e ocorrencias da execugbo que
possam acarretar a imposigao de sangbes ou a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessbrias para a regularidade da execugao do

contrato;

d) promover, com a presenga da contratada, a verificagao da execugao ja realizada, emitindo a
competente habilitagao para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo orgao central de controle, acompanhamento eavaliagao
financeira de contratos e convenios;
S'
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f) fiscaltzar a obrigagSo da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, as condigbes de habilitagao e qualifcagao
exigidas na licitagao, bem como o regular cumprimento das obrigagbes trabalhi^as e
previdenciarias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, de empregados da contratada, cu-a
permanencia seja inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agao fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagao de documentos relacionados com a
execugao do contrato.

7.2 O recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.66S/93,
sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisbrio semquelquer
manifestagao do brgao ou entidade contratante, considerar-se-a definitivamente aceito pels
Administragao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamerrtads.
7.3. O contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fornecimento em
desacordo com as especificagbes do objeto da licitagao.
7.4. O fornecedor se comprometera a atender com presteza as reclamagbes sobre a qualidade
e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata corregao, sem onus para o
Municipio de Laje.
7.5. Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-losimediatamente
sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria do Municipio, para adogaodas providercias
cabiveis.

B-DAS PENALIDADES
3.1. Constituem ilicitos adminlstrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 daLei
zederal n° 8.666/93, sujeitando-se os infratores as cominaQoes legais, especialmente asdefin das
no art. 87 do mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative.

8.2. A inexecuQao contratual, inclusive por atraso injustificado na execuQao do contrato, sujeRar^
o contratado S multa de mora, que serS graduada de acordo com a gravidade da infrac^o,
obedecidos os seguintes limites maximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, dentro de 10 (dez)dias contados da
cata de sua convocagao;

t) 0,3% (tr@s dScimos por cento) ao dia, at6 o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da partedo
fornecimento ou servigo n§o realizado;
c] 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado,
por cada dia subsequente ao trigesimo.
8,2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administragao rescirda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangoes previstas na lei.
8 2.2. A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
contratado faltoso.
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8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a contratada
respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, a Administragao se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tem career compensatorio e o seu pagamento nao
eximira a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragbes
cometidas.

8.3. Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administragao os que incorrerem nos ilicitos previstos noart. 7°.
da Lei Federal n° 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei n° 8.666/93.
8.4. Serao punidos com a pena de dedaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida
a reabilitagao perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos ilicitos
previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplicagao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidencia na pr^tica do
ato.
8.6. O registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos podera ser cancelado, sem
prejuizo das sangbes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do recebimento da notificagao, quando:
a) nao forem cumpridas as exigencias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;

b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de servigo deixar de firmar o contrato decorrente
do Registro de Pregos;
c) o fornecedor ou prestador de servigo der causa a rescisao administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Pregos, por urn dos motives elencados nos incisos de III a XII do art.
78 da Lei n° 8.666/93.

9 - DA RESC1SAO
9.1. A inexecugao, total ou parcial do contrato ensejar^ a sua rescisao, com as consequencias
contratuais e as previstas na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.3. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93., sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcido dos prejulzosregularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonancia com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro poder3 ser cancelado
por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiario, ou.ainda, no caso de
substancial alteragao das condigbes do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela
Administragao quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoesde
interesse publico, devidamente fundamentadas.
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9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fornecedor ou prestador de
servigos, nas hipoteses previstas neste item serd feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Pregos.
9.5.2. Na hipotese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a
Administragao podera proceder a negociagao com o fornecedor ou prestador de servigos, visando
a revisao para a redugao do prego registrado a firn de compatibiliza-lo com os praticados no
mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o enderego do fornecedor ou prestador de servigo.a
comunicagao sera feita mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, considerando
cancelado o prego registrado a partir da data da publicagao.

9.6. O fornecedor ou o prestador de servigos podera solicitar o cancelamento do prego registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato supervenientee aceito pela
Administragao, que comprove a impossibilidade temporaria ou definitiva de cumprir as exigencias
deste instrumento convocatorio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fornecimento enquanto estiver aguardando
pronunciamento ou decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa
de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, sem prejuizoda aplicacao de outras
penalidades administrativas e/ou judiciais.
10-VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigoes
estabelecidas no processo licitatorio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.

11 - FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecera sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas dopresente
contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias deigual
teor e forma na presenga das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje, 25 de outubro de 2022.
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Cl: 11.336.683-30 SSPBA e CPF: 044.648.675-29

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF: n LH QiS IS 6. V
CPF:
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