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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2019
PREGÃO PRESENCIAL 037/2019-SRP
Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (14/01/2020), o MUNICÍPIO DE
PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA, através da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o nº 14.215.826/0001-82 com sede na Praça Municipal, 315 – ParipirangaBA, Centro - CEP 48.430-000, por seu Prefeito Municipal o Sr. JUSTINO DAS VIRGENS NETO,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 547.725 SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº
361.117.675-34, residente e domiciliado no Largo 02 de Julho, nº 200, Bairro Centro, Paripiranga,
Estado da Bahia, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.651.488/0001-33, com sede na Rua Jerônimo Evangelista de Carvalho – Paripiranga,
Centro - CEP 48.430-000, por sua Gestora a Senhora DANIELLA KRÍSSILA SANTA ROSA
ROSÁRIO, Secretária Municipal de Saúde , brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG
nº 3.369.419-2 SSP/SE, inscrita no CPF sob o nº 036.828.525-14, residente e domiciliada na Rua
Coronel Joaquim de Matos Carregosa, nº 500, Bairro Centro, Paripiranga , Estado da Bahia, CEP 48.430000 e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob o nº 18.136.811/0001-80, com sede na Av. Salustiano Domingues de Santana, nº
867, Paripiranga-BA, por sua Gestora a Srª. PATRÍCIA CERQUEIRA GUIMARÃES, brasileira,
solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 12933378-62 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº
843.370.605-53, residente e domiciliada na Rua Deocleciano Maynart nº 114, Bairro Centro,
Paripiranga, CEP 48.430-000, denominada Órgão Gerenciador, doravante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a empresa ALEXANDRO DAS VIRGENS SANTANA 00829618597, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 27.091.205/0001-86, com sede no Povoado Chico
Pereira, s/n, casa, Zona Rural, Paripiranga-BA, CEP 48.430-0000, representada pelo Sr. Alexandro das
Virgens Santana, agricultor, portador do RG nº 16635939-49 SSP/BA e CPF nº 008.296.185-97,
residente e domiciliado no Sitio Chico Pereira, nº 37, Paripiranga-BA, CEP 48.430-000, daqui por
diante, denominada simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei
147/2014, Decreto Municipal de nº 09/2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no
Município de PARIPIRANGA e demais normas sobre licitação em vigor, firmar a presente Ata de
Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica Municipal, que emitiu seu
parecer, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
mediante as seguintes condições.
1. DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço, para fornecimento de hortifrúti para atender
as necessidades das Secretarias do Município de Paripiranga/BA, mediante Sistema de Registro de
Menor Preço, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital do
Pregão Presencial SRP nº 037/2019, conforme abaixo:
HORTIFRUTIS
ITEM

DESCRIÇÃO

01

ABACAXI: coroa costuma apresentar diferentes tons de
verde e o fruto, varia do amarelo ao marrom, formato o
abacaxi tem duas partes facilmente identificável, uma
coroa espinhosa, característica da família bromeliácea a

QNT

UNID

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1.500

KG

2,00

3.000,00
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02

03

04

05
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07

08
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10

que e planta pertence, e a polpa, constituída de gomos
pontiagudos dispostos lado a lado de modo a revestir o
fruto de formato cilíndrico arredondado, tamanho
médio aproximado: seu peso pode variar entre 900 a
1800 gramas.
ALFACE: nome científico: láctica sativa: verdes,
arroxeadas ou amareladas formato: esférico, tamanho
médio aproximado: oscila de 20 a 30 centímetros
textura: suas folhas podem ser liso ou crespo sabor
suave usos cru em saladas ou sanduíches, vendida por
unidade
ALHO: cor casca roxa e dentes bege claros formato:
esférico tamanho médio aproximado: textura: liso e
firme sabor intenso consumo utilizado no preparo de
refogados, molhos e outros pratos.
BANANA musaceae cor a casca é bem amarela com
pequenas manchas marrons. a polpa é branca com
pequenos pontos pretos que são as sementes formato:
cilíndrico alongado. Tamanho médio aproximado de 9
a 15 cm. textura a casca, que apresenta cinco facetas, é
bem lisa. já a consistência da polpa é maior na
extremidade.
BATATA, cor amarela formato: ovalado tamanho
médio aproximado: atinge até 7 cm de diâmetro
textura: lisa e firme sabor: suave consumo: pode ser
usada no preparo de purês, suflês, croquetes, nhoques,
pães, sopas ou comida cozida e frita ,vendida por kg.
BATATA-DOCE também chamada batata-da-terra,
batata-da-ilha, jatica e jetica, são uma planta da família
das convolvuláceas, da ordem das solanales (a mesma
da batata, sua casca é roxa) (mais comuns) e o corpo
interno de cor amarela clara. alguns tipos apresentam-se
nas cores amareladas ou brancas. possui um gosto
adocicado, tamanho aproximado 12 cm, pode ser
comprida ou arredondada.
BETERRABA: é uma planta de caule curto, com folhas
grandes e de cor verde clara ou avermelhada. as suas
raízes formam um tubérculo alongado como um cone,
de forma arredondado ou bem redondo (a vermelha) e
mais compridas e cónicas as amarelas e as brancas . os
tubérculos (raízes) das beterrabas podem ser de cor
vermelha, amarela ou branca. todas as partes da planta
são consumíveis e excelentes tanto para a alimentação
humana como também animal.
CEBOLA: cor casca amarelada e polpa bege clara
formato esférico tamanho médio aproximado, pode
atingir até 7,5 cm de diâmetro textura firme sabor,
ácido consumo ao natural, em saladas, ou cozida no
preparo de diversos pratos , vendida por kg.
CEBOLA: cor casca vermelhada formato esférico
tamanho médio aproximado: pode atingir até 7,5 cm
de diâmetro textura: firme sabor ácido consumo ao
natural, em saladas, ou cozida no preparo de diversos
pratos, vendida por kg.
CEBOLINHA VERDE, ambas pertencentes à mesma
família: a. fistulosum (cebolinha-comum ou verde),

612

UND

3,00

1.836,00

550

KG

14,00

7.700,00

900

KG

5,00

4.500,00

1.160

KG

4,20

4.872,00

550

KG

3,00

1.650,00

215

KG

4,20

903,00

620

KG

4,00

2.480,00

160

KG

4,50

720,00

620

UND

1,50

930,00
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natural da sibéria; e a schoenoprasum (cebolinha-defolhas-finas ou galega),
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CENOURA: cor laranja formato: cilíndrico tamanho
médio aproximado atinge até 22 cm textura firme
sabor adocicado consumo crua ou no preparo de pratos
salgados ou doces vendida por kg.
CHUCHU: o chuchu, mais concretamente o
chuchuzeiro, de nome científico “sechium edule (jacq.)
sw. – cucurbitaceae”, é uma planta de tipo herbácea,
trepadeira, com hastes longas, que podem chegar a
atingir um comprimento de até 15 metros, de onde saem
numerosas folhas, com a forma de coração. as suas
flores são de cor amarelada e separadas em femininas e
masculinas e apresentam uma corola de cor amarelo
pálido ou alvo
COENTRO: cor: verde formato caule cilíndrico com
folhas nas extremidades tamanho médio aproximado
pode atingir de 0,70m a 1m de comprimento. textura
lisa sabor picante e azedo usos: as folhas de coentro são
usadas para aromatizar carnes brancas, frutos do mar ou
legumes vendida por unidade.
COUVE COR: verde formato caule cilíndrico e folhas
esféricas tamanho médio aproximado: essa hortaliça
pode atingir de 60cm a 1m de altura. textura folhas lisas
sabor suave usos pode ser consumida crua em saladas
e sucos, mas, tradicionalmente, é refogada ou cozida
com outros legumes e verduras no preparo de sopas e
caldos, vendida por unidade.
GOIABA: cor casca amarela. a cor interna pode ser
vermelha ou branco formato: pode ser arredondada, oval
ou piriforme tamanho médio aproximado: varia de 2,5
a 12 cm de comprimento com peso de 40 a 300g. sabor:
doce consumo: pode ser consumida ao natural, mas é
uma das frutas mais utilizadas na fabricação de geleias,
sucos, polpas e doces, vendido por kg.
INHAME: comestíveis são encontrados na natureza em
uma variedade de tamanhos e são recobertos por uma
casca grossa, dura e áspera. em seu interior nota-se uma
polpa esbranquiçada com uma textura escorregadia,
muito apreciada na culinária de diferentes culturas. esta
polpa pode ser consumida cozida, assada ou ate mesmo
frita e seu sabor varia de acordo com a espécie de
inhame. quando cozidos, os inhames adquirem uma
consistência cremosa e podem ser utilizados para o
preparo de purês, sopas, caldos e diversas outras.
LARANJA: cor laranja formato: esférico tamanho
médio aproximado: cerca de 10 cm de diâmetro
textura: casca lisa com pequenos furos e interior
composto de pequenos gomos sabor: cítrico consumo:
fruta fresca, suco doces, geleias, bolos e outros, vendida
por unidade.
LIMÃO: formato arredondado, com casca lisa ou
ligeiramente rugosa, de coloração esverdeada. polpa
esbranquiçada, suculenta, que envolve um líquido
translúcido. sementes ausentes nesta variedade
MAÇA: cor casca vermelha e polpa esbranquiçada
formato globoso tamanho médio aproximado: até 13

725

KG

4,00

2.900,00

350

KG

2,50

875,00

785

UND

1,50

1.177,50

930

UND

1,70

1.581,00

810

KG

4,00

3.240,00

150

KG

9,00

1.350,00

500

KG

3,20

1.600,00

100

KG

9,00

900,00

KG

4,00

3.000,00

750
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cm de diâmetro textura firme sabor doce e suave.
consumo: in natura, crua, cozida ou assada vendida por
unidade .
MACAXEIRA ou aipim; planta de raiz tuberosa,
pertencente à família das euforbiáceas, originária da
américa do sul, cuja raiz é largamente utilizada na
culinária. cor marro,
MAMÃO possui um formato oval e sua casca é lisa.
quando está maduro apresenta-se na cor amarela .sua
polpa interna é macia de cor alaranjada, sendo que no
centro existem muitas sementes. quando maduro
apresenta um sabor doce e suave.
MANGA é uma fruta, de coloração variada: amarelo,
laranja e vermelha, sendo mais roseada no lado que sofre
insolação direta e mais amarelada ou esverdeada no lado
que recebe insolação indireta. normalmente, quando a
fruta ainda não está madura, pode pesar até 500 g,
MARACUJÁ possui um formato arredondado e sua
casca, na fase madura, apresenta-se na cor amarela..
junto com a polpa, também de cor amarela, encontra-se
uma grande quantidade de caroços sementes).este fruto
é fonte de vitaminas a, c e do complexo b. além disso,
apresenta boa quantidade de sais minerais (ferro, sódio,
MELANCIA: cor: a parte comestível é vermelha ou
amarela formato: esférico, tamanho médio
aproximado: pode pesar até 14 kg textura: lisa e
porosa; sabor: doce consumo: ao natural ou na
produção de sucos , vendida por unidade.
MELÃO é uma fruta de formato oval com casca de cor
amarela a polpa do melão é verde clara e na parte oca
encontram-se muitas sementes achatadas de cor clara. é
uma fruta muito suculenta, pois é rica em água. o sabor
do melão é levemente adocicado.
ACEROLA é uma drupa carnosa, pequeno, ovoide ou
subgloboso, com 2 a 10 g, de cor vermelho alaranjada,
ou escuro vivo, quando maduro, com três sementes.
PEPINO é um fruto longo, apresenta uma casca de tom
esverdeado e uma polpa de cor clara e sabor bastante
suave. seu formato e tamanho variam muito conforme
os cultivares do fruto. o mesmo apresenta algumas
sementes em seu interior cumprimento de 15 cm a 20
cm.
REPOLHO VERDE é um vegetal da mesma família da
couve.- possui cor verde e é composto de várias folhas
sobrepostas em formato arredondado.- é um alimento
rico em fibras, porém seu consumo pode causar
flatulências e, em algumas pessoas, dores abdominais.
tamanho aproximado 2 kg.
PIMENTÃO: cor verde formato: varia de cúbico a
piramidal tamanho médio aproximado pode ter até 15
cm de comprimento textura crocante sabor: picante
consumo: cru ou cozido e no preparo de diversos pratos
QUIABO: o fruto é do tipo cápsula, comprido, de forma
piramidal, cor verde, piloso mucilaginoso e com muitas
sementes arredondadas no seu interior.

740

KG

3,50

2.590,00

720

KG

3,00

2.160,00

500

KG

3,00

1.500,00

970

KG

5,00

4.850,00

3.000

KG

1,70

5.100,00

2.000

KG

1,00

2.000,00

1.000

KG

3,00

3.000,00

350

KG

1,55

542,50

650

KG

1,98

1.287,00

300

KG

4,02

1.206,00

500

KG

6,00

3.000,00

Praça Municipal, 315 – Centro - CEP 48.430-000 - Tel.: (75) 3279-2322
CNPJ: 14.215.826/0001-82
Email: licitacaoparipiranga@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BOOTJF08OXRJC8E/ZRTLQA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020
6 - Ano - Nº 1496

Paripiranga

Página 5 de 9

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

31

32
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TOMATE cor varia entre o vermelho, amarelo e verde
formato: globoso tamanho médio aproximado: pode
pesar até 200 g textura: firme sabor suave consumo cru
ou cozido, principalmente no preparo de molhos
vendido por kg.
TANGERINA e fruta cítricas, arredondado,
achatado nas extremidades com casca fina, cuja
característica principal é sua forte aderência à polpa
UVA cor: verde é uma rica fonte de carboidratos e são
conhecidos por fornecer energia instantânea. ela é uma
fruta de baixa caloria e fornece apenas cerca de 70
calorias por 100 gramas do seu consumo. o açúcar
presente na uva é basicamente glicose e frutose que o
torna um fornecedor de energia instantânea.

950

KG

4,00

3.800,00

200

KG

3,95

790,00

660

KG

6,00

3.960,00

VALOR TOTAL R$ 81.000,00
VALOR POR EXTENSO: (Oitenta e um mil reais)

2. DA VIGÊNCIA:
2.1. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.
3. DAS OBRIGAÇÕES:
3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA;
b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no
fornecimento, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital
de Pregão Presencial nº 037/2019 SRP e seus anexos;
c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais
oriundas das obrigações contraídas;
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e
seus anexos;
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, por meio
de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;
h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.
i) Conduzir os materiais ao local indica na ordem de fornecimento.
j) Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, por assinatura no referido documento e
entregar a via própria ao fornecedor.
3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento.
3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a:
a) fornecer nos prazos constantes da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de
fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta
e no local indicado pela Administração;
b) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes
ao objeto da contratação;
c) manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições da
habilitação.
e) o fornecimento deverá atender rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas
propostas.
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f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento ofertados
na licitação;
g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
i) fornecer os itens mediante a autorização emitida pelo responsável designado pela
Administração;
j) fornecer dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Gerenciador, contado desde o recebimento
da Ordem de fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo
representante do Órgão Gerenciador;
l) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador;
m) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a
vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos;
4. DO FORNECIMENTO:
4.1. O fornecimento do item registrados em Ata será solicitado mediante o envio da respectiva Ordem
de fornecimento.
4.2. Cada Ordem de fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do fornecimento, valor,
assinatura do requisitante e data de expedição.
4.3. A Ordem de fornecimento poderá ser enviada via fax à Fornecedora Registrada ou por qualquer
outro meio hábil.
4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de fornecimento semanalmente.
4.5. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das
Ordens de Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for
prevista para data posterior ao seu vencimento.
5. DA ENTREGA E ATESTO DOS ITENS RECEBIDOS:
5.1. A Fiscalização será por meio de servidor designado pela Secretaria(s) Municipais interessadas, que
fiscalizará(ão) a entrega do material, quantidade, qualidade e atestará as notas fiscais correspondentes,
conforme detalhamento nas especificações;
5.2. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar os itens no prazo estabelecido
de até 05 (cinco) dias corridos, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação,
sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
cabíveis.
5.3. A entrega dos itens deverá ser realizada nos locais descritos nas Ordens de fornecimentos, emitida
pela Secretaria solicitante.
5.4. A entrega deverá ser feita rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas,
e nas mesmas condições.
5.5. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dia do indicado para entrega do objeto.
5.6. Após o atesto das Notas Fiscais por servidor designado pelo município de PARIPIRANGA a mesma
deverá constar número da Ordem de fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento,
bem como prova de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS, CNDT e a
Certidão conjuntamente expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria
– Geral da Fazenda Nacional – PGFN
6. DO PAGAMENTO:
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6.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da Nota
Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.
6.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-se em
regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.
6.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada.
6.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará
pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora Registrada tome as medidas saneadoras
necessárias.
6.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da Fornecedora
Registrada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco,
Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
6.6. O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no subitem 14.1. por motivo de força
maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato do fornecimento, as quais, só poderão
fazer este mediante comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura
mais antiga.
6.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a contratada
as sanções previstas no item 10.
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.1. As despesas decorrentes do fornecimento dos itens pela Secretaria de Assistência Social e Secretaria
de Saúde do Município de Paripiranga serão cobertas pela Lei Orçamentária do Município de
Paripiranga/Bahia.
7.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com este fornecimento
serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente
na data da realização da despesa.
8. DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES:
8.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata de Registro
de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro,
devidamente fundamentado pela autoridade superior.
8.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover
as necessárias negociações junto à Fornecedora Registrada.
8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e sua
consequente adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora Registrada,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão
Gerenciador poderá:
a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer
antes do pedido do fornecimento;
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.
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8.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata,
adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
9. DAS PENALIDADES:
9.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução da Ata de Registro de Preços/contrato e deixar de assina-los após convocação,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem de fornecimento
de assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente.
9.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber
a Ordem de fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta
em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
9.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial da
Ata de Registro de Preços:
I - advertência;
II- multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos de entrega e/ou
atendimento às solicitações da fiscalização da PMP indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo
não atendido, respeitados os limites da lei civil;
III – multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado/registrado, nas
demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal;
9.5. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente,
não impedindo que a PMP rescinda unilateralmente o contrato/ata de registro e aplique as demais
sanções cabíveis.
9.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com
os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal 8.666/93.
9.7. A aplicação de multas não elidirá o direito da PMP de face ao descumprimento do pactuado,
rescindir, de pleno direito, o Contrato/Ata de Registro que vier a ser celebrado, independente de ação,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e
contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
9.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o processo transcorrerá
de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, garantido sempre o contraditório e
ampla defesa.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
10.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não entregar os itens objeto da Ordem de fornecimento devidamente expedida, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
10.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
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10.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência
de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução dos
compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
11. DA PUBLICAÇÃO:
11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa
oficial, dentro do prazo de até 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da
habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços.
13. DO FORO:
13.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda desta
Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro
de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas
signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de
Paripiranga.
Paripiranga-BA, 14 de Janeiro de 2020.
_________________________________________________
JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
____________________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretária - Patrícia Cerqueira Guimarães
Órgão Gerenciador
_______________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretária- Daniella Kríssila Santa Rosa Rosário
Órgão Gerenciador
___________________________________________
ALEXANDRO DAS VIRGENS SANTANA
EMPRESA DETENTORA DA ATA
Alexandro das Virgens Santana
__________________________________________________
JUSSARA OLIVEIRA DE SANTANA
Gestora da Ata
TESTEMUNHAS:
Nome:_______________________________ Nome:__________________________________
CPF:_____________________________

CPF: _______________________________
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