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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PRGP6ITURA
MUNICIPAL 06 LAJS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2022
PREGAO ELETRONICO N° 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 425/2021
PROTOCOLO N° 4467/2021

Aos tr§s dias do mSs de Novembro de dois mil e vinte e dois de urn lado O MUNICfPIO DE LAJE, pessoa

jurldica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga Raimundo
Jose de Almeida n° 01, Municipio de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito KLEDSON
DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, portador do CPF (MF) n° 818.891.945-49, doravante
denominado Contratante em face da classificagao das propostas apresentadas na respectiva licitagao
com a finalidade de selecionar propostas para o registro de pregos para o future e eventual
fornecimento de material para composigao do kit enxoval de bebe e kits para gestante e
pudrperas, que auxiliarao as famflias carentes do municipio e Ss futuras mamaes foram
cadastradas atravSs de busca ativa, prevengao e monitoramento dos casos de sindrome gripal,
respiratdria ou casos confirmados de covid-19 para atender a demanda das secretarias de
desenvolvimento social e saude, por deliberagao da Pregoeira devidamente publicada e homologada
no Diorio Oficial do Municipio de Lajedo dia 20/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s)
dassificada(s) abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante
as clAusulas e condigOes do Edital Pregao EletrOnico n° 09/2022/SRP e seus anexos e nas propostas
classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de transcrigoes, e mediante as
cl£usu1as enunciadas a seguir.
FORNECEDORfS)
COMERCIAL DEBfcCHE T&XTIL EIRELI-ME, com sede na Rua Luiz Gama n0 733- Cambud-Sao Paulo-SP, Cep:
01519-010, CNPJ: 08.974.702/0001-88, representada neste ato por seu representante legal, Sr*. Yasmlm Macedo
Dasud, identidade n°. 54.555.223-0 SSP/SP, CPF n°. 470.346.438-14, para os seguintes Item (S):
V.M.
QTD
UNO
JK LJM NO NM PQ AR
■ITEM
UNIT.
RS
CONJUNTO DE ESCOVASCONJUNTO DE ESCOVA E PENTE PARA
5
950 4,68
S JM Cm-U P $M NW R K ,J mX P Y P Z J m UNITARIA.
_____________ PCT
1.650, RS
LENQO UMIDECIDOLENQO UMIDECIDO PARA RECEM NASCIDO COM
7
__ 00 9,63
PCT
CAPACIDADE DE LIMPEZA, EMBALAGEM COM 100 UND.
1.800, RS
SABONETE INFANTIL SABONETE1NFANTIL SUAVE EM BARRA DE 90 G
9
00 2,77
ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLASTICA. _____________ UNO
RS
CONJUNTO PAGAOCONJUNTO PAGAO.TAMANHO UNICO NAS CORES
20
300 7,23
AMARELA, BRANCA E VERDE._____________ ______________ UNO
RS
MEIAS PARA RECEM-NASCIDOSMEIAS PARA RECEM-NASCIDOS
1.100, 3,78
PACOTES COM 03 UNIDADES,NAS CORES AMARELA BEBE,VERDE
25
00
, AGUA E BRANCA.____________________________________ PC
VALOR TOTAL DOS ITEMS: R$ 31.648,50(trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta
centavos).
Orgaos Participantes: Fundo Municipal de Saiide/Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finangas

1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata 6 o registro dos pregos dassificados no Pregao EletrOnico n° 09/2022'SRP, conforme
especificagOes e condigOes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual est§o contemplados o prazo de
execugSo e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria de
AdministragSo e Finangas, na medida das suas necessidades e segundo a conveniSncia do Municlpio de Laje, e
que a este termo integram, como se transcritas.

V.M
TOTAL
RS
4.446,00
RS
15.889,50
RS
4.986,00
RS
2.169,00
RS
4.158,00

' AtdntdodeformidlgttilFoi
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1.2. 0 prazo de validade do Registro de Pregos 6 de 12{doze ) meses (obs.: mSximo de 12 meses,
:oniputadas neste, as eventuais prorrogagSes) contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os
icitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a firmar as contratagOes, observadas as
xndigfies fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, ser£ admitida a prorrogagSo da
vigSncla da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigoes de contratag§o
oontinuarem se mostrando vantajosas para a Administragao).
1.3. A(s) contratag3o(oes) derivadas do registro obedecerao Ss condigdes da minuta de contrato constante do
Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituigao, a critSrio da Administragao, por instrumento equivalente,
desde que presentes as condigoes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. I: vedada a subcontratagSo parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessSo ou
transferSncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusSo, cisao ou incorporagSo 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 ficarSo S disposigfio da
Administragao, para que efetue as contratagSes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, at6 o limite
estabelecido.
1.6. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagbes que deles poderSo
advir, ficando-lhe facultada a utilizagSo de outros meios, respeitada a legislagSo relativa £s lidtagtes. sendo
assegurado ao benefici^rio do registro a preferencia em igualdade de condigoes.
1.7. 0 fornecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os acr6scimos ou supressoes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e dnco por
cento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressfies poderSo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega n§o devert ultrapassar 10 (dez) dias uteis a partir da solicitagSo do CONTRATANTE da
solicitagSo do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgSncias informados na Ordem de Fomecimento. o prazo
sert reduzido a 05 (ctnco) dias uteis.

2-OPREQO
2.1. Os pregos s§o fixes e irreajusrtveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentagSo da
proposta, apds o que a concessao de reajustamento, sera feita mediante a aplicagao do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata podert ser realizada a pedido do beneficiario 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 eventual redugSo daqueles praticados no mercado, devendo o 6rg3o
gerenciador da Ata promover as necessaries modificagfies, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o
no site oficial.
2.3. A alteragSo ou revisSo de pregos registrados em Ata n§o implica em revisao dos pregos dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Pregos.
2.4.0 requerimento de revis§o de pregos devert ser formulado pelo beneficiario do registro no prazo rrrtximo de urn
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decad&ncia, em consonSncia com o art. 211 da Lei Federal n°
10.406/02.

3 - DA CONTRATAQAO
3.1. Como condigao para celebragao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante devert manter, durante todo
o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigoes de habilitagao exigidas na licitagao, ficando
esdarecido que, nos termos da legislagSo vigente, n5o serto contratados fornecedores ou prestadores de servigo
que n§o estejam com documenlagSo regular.
3.2.0 fomecedor sert convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de art 03 (trts)
dias uteis, contado da data do recebimento da convocagSo.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado n§o assinar o termo de contrato, ou n3o aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condigOes estabelecidas, a Administragao podert convocar os demais licitantes que
tenham os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagao, e proper a contratag^o do fomecimento
dos materiais ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes n§o aceitarem a contratagSo pelos pregos apresentados pelo primeiro
colocado, a Administragao podert contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagao, pelo prego por
eles apresentados,- desde que os mesmos sejam compativeis com a nrtdia de mercado, o que devert ser
comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente devert ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandartrio com poderes expresses.
COMERCIALDEBECHE
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3.6. Os contratos celebrados em decorrdncia do Registro de Pregos estao sujeitos Ss regras previstas na Lei
Federal n® 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vig6ncia.
3.7. A contratada ficard obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrSscimos ou supressbes que se
fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressbes poderbo ser superiores a 25%. desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

4. DAS CONDiqdES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos £ Contratada serbo efetuados atrav6s de ordem bancteria ou crhdito em conta corrente,
ate o 30° (trighsimo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apds conclutdo o recebimento definitivo, 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 deverA(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da
etapa do recebimento definitivo, indicative da satisfagAo pela Contratada de todas as obrigagbes pertinentes ao
objeto contratado. .
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo
para pagamento somente fluirA apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4.0 CONTRATANTE descontarA da fatura mensal o valor correspondente As faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagAo, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverA(ao) estar acompanhadas da documentagAo probatdria pertinente, relativa
ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagao.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagAo da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes A contratagAo, ou, ainda, circunstAncia que impega a liquidagAo da
despesa, como obrigagbes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimptencia, o
pagamento ficarA sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-A apds a comprovagAo da regularizagAo da situagAo, nAo acarretando qualquer dnus
para o Contratante.
4.7. As situagbes previstas na legislagAo especifica sujeitar-se-Ao A emissAo de nota fiscal eletrbnica.
4.8. A atualizagAo monetAria dos pagamentos devidos pela AdminlstragAo, em caso de mora, serA calculada
considerando a data do vencimento da obrigagAo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a varlagAo 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 MANUTENqXo DAS CONDlpdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos poderA sofrer alteragbes, obedecidas as disposigbes previstas no art. 143 da
Lei Federal n® 8.666/93.
5.2. A revisAo de pregos registrados em Ata poderA ser realizada a pedido do beneficiArio do registro, ou por
iniciativa do Municipio de Laje, em decorrbncia de eventual redugAo daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os pregos dos servlgos ou bens registrados, devendo o brgAo gerenciador da Ata promover as
necessArlas modificagbes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o brgAo
gerenciador deverA:
a) convocar o fomecedor visando a negociagao para a redugao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo
mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagAo;
c) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagAo.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nAo puder cumprir o compromisso, o brgAo gerenciador poderA:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motives e comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagAo ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagAo.
5.5. NAo havendo bxito nas negociagbes, o brgAo gerenciador deverA proceder A 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 controls oficial, poderAo ser revistos nos termos e prazos fixados pelo
brgao controlador.
5.7. A revisAo de pregos registrados em Ata nao implica em revisAo dos pregos dos contratos decorrentes de
respectiva licitagAo, a qual dependerA de requerimento formal do contratado e de comprovagAo do impacto que
gerou o eventual desequilibrio econbmico * ftnanceiro.
COMERCIAl DEBECHE TEXT1L-,
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5.8. Em nenhuma hipbtese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
6.1. Poderh utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer brgbo ou entidade da Administragao que nbo
tenha participado do certame, mediante prhvla anubncla do brgbo gerenciador (Secretaria Municipal de
Administragao e Finangas), 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. CaberS ao fomecedor beneficterio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes nela estabelecidas,
optar pela aceita?§o ou nao do fomecimento, desde que este fomecimento n3o prejudique as obrigagbes
anteriormente assumidas.

6.3. As aquisigbes ou contratagbes adicionais a que se refere este item n§o poderbo exceder, por brgbo 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 sbo limitadas, na totatidade, ao quintuplo do quantitative de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o brgbo gerenciador Secretaria Municipal de Administragao e Finangas)
e brgbo participante (Secretaria de Administragbo e Finangas), independents do numero de brgbos nbo participantes
que eventualmente aderirem.

6.5. Ao brgbo nbo participante que aderir b presente ata competem os atos relatives b cobranga do cumprimento
pelo fornecedor das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagbo, observada a ampla defesa e o
contraditbrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clbusulas contratuais, em relagbo bs
suas prbprias contratagbes, informando as ocorrbncias ao brgbo gerenciador.

7 • DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competirb ao Contratante e ao Orgbo Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da
execugao do contrato, ficando esclarecido que a agbo ou omissao, total ou pardal, da fiscalizagbo do Contratante
nao eximira a Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competirb ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prbprio, as ocorrhncias relativas b execugao do contrato, determinando as providbneias
necessbrias b corregbo das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cibncia a seus superiores e ao brgbo central de controle, acompanhamento e avaliagbo financeira de
contratos e convbnios, dos incidentes e ocorrbncias da execugbo que possam acarretar a imposigbo de sangbes ou
a rescisbo contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providbneias necessbrias para a regularidade da execugbo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagbo da execugbo jb realizada, emitindo a competente
habilitagbo para o receblmento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo brgbo central de controle, acompanhamento e avaliagbo financeira de
contratos e convbnibs;
f) fiscalizar a obrigagbo da contratada de manter, durante toda a execugbo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, as condigbes de habilitagbo e qualificagao exigidas na licitagao, bem como o regular
cumprimento das obrigagbes trabalhistas e previdencib rias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependbneias, de empregados da contratada, cuja permanbneia seja
inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agbo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e previdencibrias, bem como qualquer outre que tai fato
imponha;
h) solidtar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagbo de documentos relacionados com a execugbo do
contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se darb segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo que
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisbrio sem qualquer manifestagbo do brgbo ou entidade
contratante, conslderar-se-b definitivamente acelto pela Administragbo o objeto contratado, para todos os efeltos,
salvo justificative escrita fundamentada.
7.3. 0 contratante rejeitarb, no todo ou em parte, qualquer proposigbo de fomecimento em desacordo com as
especificagbes do objeto da licitagao.
7.4. 0 fomecedor se comprometerb a atender com presteza bs reclamagbes sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata corregbo, sem bnus para o Municipio de Laje.
COMERCIALDEBECHETEXTIL >
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7.5. Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efe ivamente
entregues, o Fomecedor ser£ notificado para retirS-los imediatamente, sendo a ocorrSncia cominicada a
Controladoria do Munidpio, para adogSo das provid^ncias cabiveis.
8 * DAS PENALIDADES
8.1. Constituem illcitos adminlstrativos as condutas prevlstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Faderal n°
8.666/93, su|eitando-se os infratores ds comina0es legais, especialmente as definldas no art. 87 do mesmo
diploma, garantida a prdvia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustrficado na execugao do contrato, sujeitard o cortratado d
multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites
mdximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusve no de
recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;
b) 0,3% (tres ddcimos por cento) ao dia, atd o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou
servigo nao realizado;
c) 0,7% (sete ddclmos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo ndo real izado, por cada dia
subsequente ao trigdsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item n§o impede que a AdministragSo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demals sangoes prevlstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado fa toso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia preslada, aldm da perda desta, a contratada responderd pela sua
diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Ndo tendo sido prestada garantia, d Administragdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido d contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas prevlstas neste item ndo tdm cardter compensatfirio e o seu pagamento ndo eximird a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragSes cometidas.
8.3. Serdo punidos com a pena de suspensdo tempordria do direito de cadastrar e lidtar e impedimento de oontratar
com a Administragdo os que incorrerem nos illcitos previstos no art. 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 declaragao de inidoneidade para lidtar e contratar com a Admiristragdo,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigdo ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a
autoridade competente para aplicar a punigdo, os que incorram nos illcitos previstos nos incisos II e III do an. 88, art.
92 e Paragrafo Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplicagdo das penalidades previstas serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuizos dela advindos para a Administragdo Publica e a reindddnda na prdtica do ato.
8.6.0 registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poderd ser cancelado, sem prejulzo das sangSes
prevlstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida prdvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Crteis a contar da
data do recebimento da notificagdo, quando:
a) ndo forem cumpridas as exigdneias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;
b) injustificadamente, o fomecedor ou prestador de servigo deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de
Pregos;
c) o fomecedor 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.
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9 - DA RESCISAO .
9.1. A inexecugSo, total ou pardal do contrato ensejarS a sua rescisSo, com as consequfincias contratiEis e as
previstas na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescisao poderd 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 n0 8.666/93., sem que
haja culpa da contratada, serd esta ressarddo dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consondnda com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro poderd ser cancelado por inldc-neidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficidrio, ou, ainda, no caso de substandal atteragao das
condigoes do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderdo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragdo quando se
tomarem superiores aos praticados no mercado; b)* por razoes de interesse publico, devidamente fundamertadas.
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9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas frpoteses
previstas neste item serci feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de
Pregos.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspense ou cancelamento, a Administragao poderS
proceder a negociagao com o fornecedor ou prestador de servigos, visando a revisao para a redugao do prego
registrado a firn de compatibilizS-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 ser£
feita mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, considerando cancelado o prego registrado a partir da data
da publicagao.
9.6. 0 fornecedor ou o prestador de servigos poder£ solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que cc-mprove a
impossibilidade temporaria ou definitiva de cumprir as exigencias deste instrumento convocatorio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fomecimento enquanto estiver aquardando pronunciamento ou
decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor
estlmado do fomecimento. sem preiufzo da aplicacao de outras penalidades admlnistratlvas e/ou ludlclais.

10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigoes estabelecidas no
processo licitatdrio referido no preambulo constants do Edital e nos seus anexos.

I

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 dirimtr quaisquer dCividas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma na
presenga das testemunhas que subscrevem, depots de lido e achado conforme.

Laje-Ba, 03 de N^lembro de 2022^-^-—’
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