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AVISO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº04 (QUATRO) AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº114/2020 – TOMADA DE PREÇOS N°07/2019.

O Município de Maragojipe, torna público O ADITIVO Nº 04 que altera a CLÁUSULA
QUARTA, do CONTRATO de Prestação de Serviços Nº 114/2020 – Tomada de Preços
n°07/2019, quanto ao ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO. Objeto: Constitui objeto do
presente Instrumento a supressão e o acréscimo de serviços/materiais descritos no Contrato
n° 114/2020 - Tomada de Preços N. 007/2019, motivados pela necessária
modificação/adequação de metafísica, nos termos constantes das anexas Planilhas
Financeira e de Engenharia, partes integrante deste Aditivo. Fica suprimido do objeto do
contrato os serviços/materiais descritos na Planilha em anexo, correspondentes a 7,09 (sete
virgula zero nove por cento), perfazendo a quantia de R$3.673,46 (três mil e seiscentos e
sessenta e três reais, quarenta e seis centavos) e acrescido ao objeto do contrato os
serviços/materiais descritos na Planilha em anexo, correspondentes ao percentual de 23,60%
(vinte e três virgula sessenta por cento) perfazendo a quantia de R$12.225,08 (doze mil e
duzentos e vinte e cinco reais, oito centavos). Para efeito da supressão e acréscimo previstos
na Cláusula anterior, fica alterado o valor global do contrato que era de R$284.846,15
(duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais, e quinze centavos),
passando para R$293.397,77 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e sete
reais, e setenta e sete centavos). Contratada: CONSTRUTORA CML LTDA EPP – CNPJ:
09.563.531/0001-67, Maragojipe, em 18 de novembro de 2021. Valnício Armede Ribeiro –
Prefeito.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 091/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 258/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/2021

O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro,
brasileiro, casado, portador de RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09,
residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante
denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA,
pessoa jurídica de direito provado inscrito no CNPJ. 34.021.009/0001-09, localizada na Rua Alberto
de Freitas, 26 - Bairro Vila Maria Alta – CEP. 02.126-010 – Município São Paulo – SP, neste ato
representado pelo Sr. José Guilherme Ferreira de Paula, brasileiro, solteiro, sócio administrador,
portador do RG. 38180334 SSP/SP, inscrito no CPF. 321.356.498-21, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as
alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos
Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020,e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 034/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 258/2021, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição
prestação de serviços de impressos (comunicação visual) com fornecimento de materiais, para
atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

QUANT

UNID

V. UNIT.

V. TOTAL

4

Confecção com colocação de lona em
impressão digital, medindo 6 metros de
largura x 0,60 metros de altura, com
acabamento em metalon e suporte de
sustentação em metalon

22497

60

UNID

5,00

300,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante recebimento
pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com
fornecimento de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze.) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo
com a existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Maragojipe não será
obrigado à adquirir a quantidade total dos serviços e materiais, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
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2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 034/2021, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento
das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a)
Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b)
incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas a prestação dos
serviços, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global; c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente a prestação dos
serviços com o fornecimento dos materiais e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Finanças, localizada na Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal
e/ou fatura do(s) serviço(s) prestados e material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Maragojipe e conter o número do empenho
correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3.1 –
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e
Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas
poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma
poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da
Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei. 3.3.4 –
Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC,
pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
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3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC,
pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO
4.1. O prazo para a execução do objeto contratado será a soma dos prazos definidos abaixo e será
contado, consecutivamente a partir do 6º dia após o recebimento, pela Contratada, da ordem de
serviço (O.S.) a ser emitida pelo Município da seguinte forma:
4.1.1. Prazo máximo de 10 (dez) dias para prestação dos serviços e entrega dos materiais
correspondentes aos itens contratados até o limite de quantidades conforme abaixo:
4.1.1.1. Até 100 unidades, considerando o somatório das quantidades contratadas ou autorizadas em
cada Ordem de Serviço, para os itens que adotem “UND” para a especificação de sua quantidade.
4.2. Prazo Adicional de 30 (trinta) dias para execução dos serviços com a execução dos serviços
com o fornecimento dos materiais correspondentes aos itens contratados especificados em “UND”,
cujo somatório das quantidades contratadas ultrapasse os limites estabelecidos no tópico anterior;
4.3. Para viabilizar a execução do contrato será permitida à Fiscalização, de forma justificada, a
divisão do objeto em parcelas a partir da emissão de mais de uma ordem de serviço para atender a
demandas específicas. Nesta situação, observar-se-á a simultaneidade das ordens de serviços e a
quantidade de fornecimentos / serviços para enquadramento dos prazos definidos nesta Ata 4.4 – É
vedada a subcontratação do objeto desta Ata de Registro.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Designar, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei de Licitações e Contratos, um
representante responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços, sem prejuízo da total
responsabilidade da Contratada perante o Contratante ou para com terceiros.
5.2. Autorizar o início da execução dos serviços pela Contratada, através de emissão da respectiva
ordem de serviço pela Fiscalização;
5.3. Fornecer as especificações, as orientações, os dados e as informações técnicas de sua
responsabilidade, necessárias à execução dos serviços e prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;
5.4. Realizar a fiscalização dos serviços, diretamente através de servidores do quadro do Município
ou por profissional ou empresa contratado (a) para este fim, sem prejuízo da total responsabilidade
da Contratada perante o Contratante ou para com terceiros;
5.5. Garantir o acesso dos responsáveis e funcionários da Contratada e de suas subcontratadas aos
locais necessários à prestação dos serviços, respeitadas as normas de segurança estabelecidas
nesta Ata e em diplomas legais específicos; 5.6. Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução
do objeto.
5.7. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive permitindo o
acesso, em conformidade com os procedimentos internos de segurança, dos técnicos da Contratada
às suas dependências, quando for o caso.
5.8. Receber os serviços provisoriamente e definitivamente, mediante termo circunstanciado e em
conformidade com a legislação.
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5.9. Atestar as faturas emitidas pela Contratada, desde que estejam em conformidade com a
aceitação dos serviços, realizada pela Fiscalização e obedecidas as condições estabelecidas no
contrato;
5.10. Efetuar o pagamento da fatura no prazo estipulado nesta Ata, salvo na hipótese de
necessidade de apurar eventuais penalidades.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, encargos
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do contrato; deslocamento e
alimentação de pessoal, transporte de equipamentos e materiais, fretes, seguros, custos com
impressões, entre outros.
6.2. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes, com os quantitativos,
especificações técnicas e demais detalhes definidos neste Termo de Referência e na sua proposta.
6.3. Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos serviços, as
normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes e restringindo sua circulação à área de
execução dos serviços.
6.4. Observar as normas de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas e dispositivos legais
federais, estaduais e municipais pertinentes, como também as constantes neste Termo de
Referência, responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou reclamações movidas por
pessoas físicas ou jurídicas em decorrência do descumprimento de obrigações e recomendações
constantes deste conjunto de normas.
6.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros,
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
6.6. Afastar imediatamente dos locais de realização dos serviços qualquer funcionário seu cuja
substituição tenha sido motivadamente solicitada pela Fiscalização.
6.7. Executar os serviços, observadas as normas trabalhistas e convenções coletivas, nos dias e
horários (inclusive sábados, domingos, feriados e em horários noturnos) estabelecidos pela equipe
de fiscalização do Município, de forma a minimizar o prejuízo aos trabalhos desenvolvidos nos
prédios e setores onde serão realizados esses serviços.
6.8. Corrigir os defeitos apontados pela equipe de fiscalização, bem como reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
6.9. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função dos
serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato.
6.10. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.
6.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer em
necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, observando-se o
disposto no § 2º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/93;
6.12. Abster-se de contratar para atuarem neste Contrato pessoas que sejam cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, do Município.
6.13. Informar via e-mail ou por meio de ofício, até 02 (dois) dias antes do início dos serviços, nome e
CPF dos profissionais responsáveis pela instalação dos equipamentos, bem como os números de
telefones e endereços de e-mail dos responsáveis pelos serviços;
6.14. Manter seus funcionários uniformizados com calça, camisa de manga ou macacão, bota de
couro, meias, bem como identificados por crachás com foto. Os uniformes deverão ter visível a
logomarca da empresa.
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6.15. Fornecer e utilizar materiais e acessórios necessários para montagem, fixação, vedação e
acabamento de painéis e vidros, inclusive andaimes.
6.16. Remover as sobras de materiais, entulhos e detritos que a execução dos serviços produzir para
fora dos locais de trabalho, promovendo, a seu ônus exclusivo, o seu transporte e descarregamento
em áreas permitidas pelo órgão e/ou legislação local que discipline esse tipo de serviço.
6.17. Providenciar o isolamento das áreas de trabalho antes do início da execução de serviços
específicos, através do fornecimento, utilização e instalação de sinalização de segurança, conforme
definido em legislação vigente ou por solicitação da Fiscalização.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
7.1 – As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
7.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que o fornecimento deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá
ser feita através de Nota de Empenho.
7.4 - Todo e qualquer serviços com fornecimento de materiais fora do estabelecido nesta Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituí-los, o
que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua
conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5 – O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes. 7.6. A execução
das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas n o art. 67 da Lei nº
8.666/1993, será acompanhada por um representante do CONTRATANTE, especialmente designado
para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora.
7.7. O representante do MUNICÍPIO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do Contrato, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de:
7.7.1. Fiscalizar a execução da presente Ata de modo a que sejam cumpridas integralmente as
condições constantes de suas cláusulas.
7.7.2. Sustar a execução do contrato por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo
que caracterize a necessidade de tal medida.
7.7.3. Autorizar o início de qualquer serviço ou de suas etapas e estabelecer os horários permitidos
para a execução de trabalhos pela Contratada, em conformidade com a conveniência e necessidade
do Contratante.
7.7.4. Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestação dos serviços e determinar o que for
necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados.
7.7.5. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato.
7.7.6. Aprovar os serviços executados, bem como os materiais utilizados para esse fim.
7.7.7. Atestar, após a verificação da conformidade, as notas fiscais/faturas correspondente s da
CONTRATADA.
7.7.8. Acompanhar o prazo de execução do Contrato.
7.7.9. Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade.
7.7.10. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
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CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto deste Termo
de Referência, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não:
8.1.1. Advertência
8.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a)
Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou
defeitos apontados pela Fiscalização, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por
cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução do objeto e o
contrato poderá ser rescindido a critério do Município;
b)
Pelo atraso no cumprimento de obrigações previstas neste Termo de Referência que fixem
expressamente prazo de atendimento, bem como nos prazos definidos para a assistência técnica:
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2%
(dois por cento).
c)
Pelo atraso na prestação da garantia contratual 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o
valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2,0% (dois por cento);
d)
Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. No
caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre a parcela inadimplida, caso
esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento da parcela executada;
e)
Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor contratado,
para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1– comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2–o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos serviços, insumos que compõem o custo final.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
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10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da
Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência da Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida
à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o
Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°. 034/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe-Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado,
assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
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Maragojipe – Bahia, 21 de outubro de 2021.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA
CNPJ. 34.021.009/0001-09
JOSE GULHERME FERREIRA DE PAULA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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