
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
IL031/2017 

 
Ato de Inexigibilidade de Licitação n°. IL031/2017. Proponente: Victória Music Edições Musicais - ME CNPJ: 
12.699.157/0001-36. Objeto: serviços de atrações artísticas shows musicais da dupla Edu & Maraial, para 
evento de comemoração do São João de 2017, no dia 25 de junho de 2017, na Praça do Forró, sede do 
município. Valor de R$56.000,00. Disposto legal nos termos do Art. 25, da Lei n°8.666/93. Em 16.06.2017. 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE ADJUDICAÇÃO  
IL031/2017 

 
 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente a inexigibilidade nº. IL031/2017, cujo objeto: 
serviços de atrações artísticas shows musicais da dupla Edu & Maraial, para evento de comemoração do São 
João de 2017, no dia 25 de junho de 2017, na Praça do Forró, sede do município, adjudica o objeto à 
proponente Victória Music Edições Musicais - ME CNPJ: 12.699.157/0001-36, com o valor global de 
R$56.000,00, conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 
16.06.2017. 

 
 
 

RESUMO DE HOMOLOGAÇÕES  
IL031/2017 

 
 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente a inexigibilidade nº. IL031/2017, cujo objeto: 
serviços de atrações artísticas shows musicais da dupla Edu & Maraial, para evento de comemoração do São 
João de 2017, no dia 25 de junho de 2017, na Praça do Forró, sede do município, homologa o objeto à 
proponente Victória Music Edições Musicais - ME CNPJ: 12.699.157/0001-36, com o valor global de 
R$56.000,00, conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 
16.06.2017. 
 
 
 

LICITAÇÕES 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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RESUMO DE RATIFICAÇÃO  

IL031/2017 
 

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2017. RATIFICO o 
presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, devendo, ao final, autorizar a contratação da 
empresa abaixo identificada e nos seguintes termos: Contratado: Victória Music Edições Musicais - ME CNPJ: 
12.699.157/0001-36. Objeto: serviços de atrações artísticas shows musicais da dupla Edu & Maraial, para 
evento de comemoração do São João de 2017, no dia 25 de junho de 2017, na Praça do Forró, sede do 
município. Fundamento Legal – Art. 25, da Lei n° 8.666/93; Valor Global: R$56.000,00. Em 16.06.2017. 

 
Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
DL051/2017 

 
 

Ato de Dispensa de Licitação n°. DL051/2017. Proponente: Valdivina Bispo dos Santos, CPF nº. 536.946.271-
20. Objeto: Fornecimento de bolos de cenoura e mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda 
escolar, na alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município. Valor 
global: R$3.668,00. Disposto legal nos termos da Art. 24, II da Lei n°8.666/93. Em 06.06.2017. 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
DL051A/2017 

 
 

Ato de Dispensa de Licitação n°. DL051A/2017. Proponente: Noelma Oliveira Rodrigues, CPF nº. 818.443.875-
34. Objeto: Fornecimento de bolos de mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, na 
alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município. Valor global: 
R$1.694,00. Disposto legal nos termos da Art. 24, II da Lei n°8.666/93. Em 06.06.2017. 
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RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

DL051B/2017 
 
 

Ato de Dispensa de Licitação n°. DL051B/2017. Proponente: Ilda Catiuce Lima de Matos, CPF nº. 801.490.145-
20. Objeto: Fornecimento de bolos de mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, na 
alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município. Valor global: 
R$2.065,00. Disposto legal nos termos da Art. 24, II da Lei n°8.666/93. Em 06.06.2017. 
 
 
 

 
 

RESUMO DE ADJUDICAÇÃO  
DL051/2017 

 
O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação nº. DL051/2017, cujo 
objeto: Fornecimento de bolos de cenoura e mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, 
na alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município, adjudica o 
objeto à proponente Valdivina Bispo dos Santos, CPF nº. 536.946.271-20. Valor global: R$3.688,00, conforme 
as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 06.06.2017. 
 

 
 
 
 
 

RESUMO DE ADJUDICAÇÃO  
DL051A/2017 

 
 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação nº. DL051A/2017, cujo 
objeto: Fornecimento de bolos de mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, na 
alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município, adjudica o objeto 
à proponente Noelma Oliveira Rodrigues, CPF nº. 818.443.875-34. Valor global: R$1.694,00, conforme as 
condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 06.06.2017. 
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RESUMO DE ADJUDICAÇÃO  

DL051B/2017 
 
 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação nº. DL051B/2017, cujo 
objeto: Fornecimento de bolos de mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, na 
alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município, adjudica o objeto 
à proponente Ilda Catiuce Lima de Matos, CPF nº. 801.490.145-20. Valor global: R$2.065,00, conforme as 
condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 06.06.2017. 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE HOMOLOGAÇÕES 
DL051/2017 

 
O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação nº. DL051/2017, cujo 
objeto: Fornecimento de bolos de cenoura e mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, 
na alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município, homologa o 
objeto à proponente Valdivina Bispo dos Santos, CPF nº. 536.946.271-20. Valor global: R$3.688,00, conforme 
as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 06.06.2017. 
 
 
 
 
 

RESUMO DE HOMOLOGAÇÕES 
DL051A/2017 

 
 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação nº. DL051A/2017, cujo 
objeto: Fornecimento de bolos de mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, na 
alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município, homologa o 
objeto à proponente Noelma Oliveira Rodrigues, CPF nº. 818.443.875-34. Valor global: R$1.694,00, conforme 
as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 06.06.2017. 
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RESUMO DE HOMOLOGAÇÕES 
DL051B/2017 

 
 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, atendendo o 
procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação nº. DL051B/2017, cujo 
objeto: Fornecimento de bolos de mandioca diretos da agricultura familiar, para a merenda escolar, na 
alimentação dos alunos da rede pública do ensino básico, sede e meio rural, deste município, homologa o 
objeto à proponente Ilda Catiuce Lima de Matos, CPF nº. 801.490.145-20. Valor global: R$2.065,00, conforme 
as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei nº8.666./93. Em 06.06.2017. 
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RESUMO DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO 

 

 

 Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº143/2014 
 Contratante: Município de São Félix do Coribe – Signatário – Prefeito Jutai Eudes Ribeiro Ferreira  
 CONTRATADO: Terra Vista Construtora Ltda - CNPJ sob nº 10.691.357/0001-17 – SIGNATÁRIO: Dener 

Cesário Silva Machado - CPF nº 737.154.764-91 
 Objeto: prorrogação do prazo de execução dos serviços objeto do Contrato n.º 143/2014. 
 Vigência: de 30/05/2017 a 31/12/2017. 
 Base Legal: Lei Federal 8.666/93. 

 
 
 

 Contrato: Nº255/2017 
 Contratante: Município de São Félix do Coribe – Signatário – Prefeito, Jutai Eudes Ribeiro Ferreira. 
 Contratado: Valdivina Bispo dos Santos - CPF nº. 536.946.271-20. 
 Objeto: fornecimento de bolos de cenoura, para merenda escolar, na alimentação dos alunos das escolas 

municipais, sede e meio rura, na manutenção dos serviços públicos de educação básica, deste município. 
 Valor Global: R$3.668,00 (Três mil e seiscentos e sessenta e oito reais) 
 Vigência: 06/06/2017 a 30/07/2017. 
 Base Legal: Lei Federal 8.666/93 
 Instrumento Vinculatório: DL051/2017 
 Data da Assinatura: 06.06.2017. 
 

 

 Contrato: Nº255A/2017 
 Contratante: Município de São Félix do Coribe – Signatário – Prefeito, Jutai Eudes Ribeiro Ferreira. 
 Contratado: Noelma Oliveira Rodrigues - CPF nº. 818.443.875-34. 
 Objeto: fornecimento de bolos de mandioca, para merenda escolar, na alimentação dos alunos das escolas 

municipais, sede e meio rura, na manutenção dos serviços públicos de educação básica, deste município. 
 Valor Global: R$1.694,00 (um mil e seiscentos e noventa e quatro reais) 
 Vigência: 06/06/2017 a 30/07/2017. 
 Base Legal: Lei Federal 8.666/93 
 Instrumento Vinculatório: DL051A/2017 
 Data da Assinatura: 06.06.2017. 
 

 

CONTRATOS 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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 Contrato: Nº255B/2017 
 Contratante: Município de São Félix do Coribe – Signatário – Prefeito, Jutai Eudes Ribeiro Ferreira. 
 Contratado: Ilda Catiuce Lima de Matos - CPF nº. 801.490.145-20. 
 Objeto: fornecimento de bolos de mandioca, para merenda escolar, na alimentação dos alunos das escolas 

municipais, sede e meio rura, na manutenção dos serviços públicos de educação básica, deste município. 
 Valor Global: R$2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) 
 Vigência: 06/06/2017 a 30/07/2017. 
 Base Legal: Lei Federal 8.666/93 
 Instrumento Vinculatório: DL051B/2017 
 Data da Assinatura: 06.06.2017. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2017 
ATA DE REGISTRO DE Nº 036/2017 

 
 
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de 2017, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA, com 
Sede Administrativa Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, Bairro Centro, São Félix do Coribe-BA, inscrito no 
CNPJ sob nº 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Senhor Jutaí Eudes 
Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF nº782.614.495-72, residente e domiciliado nesta Cidade, em 
sequência denominada simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica MOISÉS ENEAS RAMOS & 
CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.027.662/0001-06, com sede à BR 72 KM 03, SN, Fazenda Canta 
Galo, São Félix do Coribe – BA, neste ato representado pelo Sr. Moisés Eneas Ramos, portador do RG de nº. 
3109083 SSP/BA e CPF sob o nº. 254.175.925-87, residente e domiciliado à Rodovia BA 72 KM 03, s/n, 
Fazenda Canta Galo, São Félix do Coribe – BA,, e, daqui por diante, denominada simplesmente Fornecedora 
Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto 
Municipal nº 940/2017, de 03 de janeiro de 2017, bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, 
firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria 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 registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição 
de materiais de jazida areia lavada, a serem utilizados em construções, manutenção de estradas e ruas ou em 
outros serviços que vierem a ser necessários no município de São Félix do Coribe-BA, conforme 
especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº PP038/2017, conforme 
abaixo: 
 
Item Descrição dos Produtos Unid. Quant.  V. Unit.   V. Total  

1 
Areia lavada grossa, para mistura em cimento, utilização 
em construções m³ 300 60,00  18.000,00  

2 
Areia lavada fina, para mistura em cimento, utilização 
em construções  m³ 800 60,00  48.000,00  

 
Total Global .................................................................................................... 66.000,00  

 
Valor Global: R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) 
 
2. DA VIGÊNCIA: 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não 
será admitida a prorrogação da sua vigência nos termos do artigo 4 do Decreto nº 940/2017. 
 
3. DAS OBRIGAÇÕES: 

 
3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a: 

ATAS 
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a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA; 
 

a) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no fornecimento 
dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital 
de Pregão Presencial nº PP038/2017 e seus anexos; 

 
b) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais 
oriundas das obrigações contraídas; 

c) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e 
seus anexos; 

d) 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; 

e) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 
f) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 
g) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 
3.2. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento. 
 
3.3. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 
 
a) entregar os materiais no prazo constante 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) entregar os materiais, objeto da proposta, com prazo de validade em conformidade com o especificado nos 
itens aduzidos no Anexo I, contado da data do seu recebimento; 
c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da 
contratação; 
d) manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições da habilitação. 
e) O produto deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas, 
na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem 
inadequação de conteúdo, identificadas. 
f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os materiais de limpeza ofertada 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) entregar o material nos endereços e prazo indicados no edital; 
j) Entregar o objeto 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) entregar os produtos na secretaria municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 
18:00 horas; 
m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa 
concordância do Órgão Gerenciador; 
n) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência desta Ata 
por seus agentes ou prepostos; 
g) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no edital. 
 
4. DO FORNECIMENTO: 
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4.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da respectiva Ordem de 
Fornecimento. 
4.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto, 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 por mês. 
4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues acompanhados da nota 
fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto e a quantidade dos respectivos itens. 
4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens 
de Fornecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para 
data posterior ao seu vencimento. 
 
5. DO RECEBIMENTO: 
 
5.1. Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues na sede e meio rural do município de São Félix 
do Coribe, em uma única vez, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com as 
necessidades. 
5.2. Os materiais deverão apresentar especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da 
Fornecedora Registrada. 
5.3. O prazo de entrega do objeto será de 03 (três) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 
5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar os materiais no prazo 
estabelecido, 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. 
5.4. A entrega dos produtos deverá ser realizada nos locais descritos nas Ordens de Fornecimentos, de 
segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas, para possibilitar a conferência. 
5.5. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas 
propostas, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, 
umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas. 
5.6. O produto, no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, constando número da 
Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando for o caso, bem como 
da CND do INSS e CRF do FGTS. 
5.7. O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão Gerenciador 
será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) nas especificações 
estipuladas, apresentar desconformidade com o edital, identificado no ato do recebimento ou no período de 
verificação. 
 
6. DA GARANTIA DO PRODUTO: 
 
6.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os materiais 
impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 
da disparidade, com o estabelecido no edital do PP038/2017, podendo o Município exigir a substituição, nos 
termos da legislação vigente. 
 
7. DO PAGAMENTO: 
 
7.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 10 (dez) dias a partir da entrada da Nota 
Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 
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7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-se em regular 
situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada. 
7.4. 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. 
7.5. 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 dos fornecimentos, as quais, só poderão fazer este 
mediante comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga. 
7.6. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a contratada as 
sanções previstas no item 10. 
 
 
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 de 
fornecimento; e 
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 
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 assiná-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 05 (cinco) 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 ou 
da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CE53-0560-1555-05CD.



Barreiras, 25 de julho de 2017 GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 16 
 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 

  

 

TERÇA-FEIRA • 25 DE JULHO DE 2017  
N º 667 
 

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 Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA 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 Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA 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 Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, 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 produtos 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, 
serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
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 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: 
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13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria da Vitória - BA 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 São Félix do Coribe-
BA. 
 
 
São Félix do Coribe - BA, 23 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA 
CNPJ: 16.430.951/0001-30 

Órgão Gerenciador 
 
 
 

MOISÉS ENEAS RAMOS & CIA LTDA 
CNPJ: 04.027.662/0001-06 
Fornecedora Registrada 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP038/2017 

ATA DE REGISTRO DE Nº 037/2017 
 

 
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de 2017, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA, com 
Sede Administrativa Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, Bairro Centro, São Félix do Coribe-BA, inscrito no 
CNPJ sob nº 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Senhor Jutaí Eudes 
Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF nº782.614.495-72, residente e domiciliado nesta Cidade, em 
sequência denominada simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica VALMIR TEIXEIRA DE 
CARVALHO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.723.621/0001-54, com sede à Rua Capitão João Queiroz, s/n, 
Centro, Santa Maria da Vitória – BA, neste ato representado pelo Valmir Teixeira de Carvalho, portador do RG 
de nº. 5.420.804 SSP/BA e CPF sob o nº. 553.501.865-15, residente e domiciliado à Rua Capitão João 
Queiroz, 401, Centro, Santa Maria da Vitória – BA, e, daqui por diante, denominada simplesmente 
Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do 
Decreto Municipal nº 940/2017, de 03 de janeiro de 2017, bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 
1990, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria 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 registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição 
de materiais de jazida pedra britada e pó de brita, a serem utilizados em construções, manutenção de estradas 
e ruas ou em outros serviços que vierem a ser necessários no município de São Félix do Coribe-BA, conforme 
especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº PP038/2017, conforme 
abaixo: 
 
Item Descrição dos Produtos Unid. Quant.  V. Unit.   V. Total  

3 Pedra britada Nº. 0 m³ 350 80,00  28.000,00  
4 Pedra britada nº. 1 m³ 360 80,00  28.800,00  
5 Pedra britada nº. 2 m³ 220 80,00  17.600,00  
6 Pedra britada nº. 3 m³ 150 80,00  12.000,00  
7 Pedra britada nº. 4 m³ 200 80,00  16.000,00  
8 Pó de brita m³ 300 30,00  9.000,00  

 
Total Global ..................................................................................................... 111.400,00  

 
Valor Global: R$111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais) 
 
2. DA VIGÊNCIA: 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não 
será admitida a prorrogação da sua vigência nos termos do artigo 4 do Decreto nº 940/2017. 
 
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; 
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h) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no fornecimento 
dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital 
de Pregão Presencial nº PP038/2017 e seus anexos; 

 
i) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais 
oriundas das obrigações contraídas; 

j) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e 
seus anexos; 

k) 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; 

l) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 
m) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 
n) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 
3.2. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento. 
 
3.3. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 
 
a) entregar os materiais no prazo constante 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) entregar os materiais, objeto da proposta, com prazo de validade em conformidade com o especificado nos 
itens aduzidos no Anexo I, contado da data do seu recebimento; 
c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da 
contratação; 
d) manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições da habilitação. 
e) O produto deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas, 
na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem 
inadequação de conteúdo, identificadas. 
f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os materiais de limpeza ofertada 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) entregar o material nos endereços e prazo indicados no edital; 
j) Entregar o objeto 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) entregar os produtos na secretaria municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 
18:00 horas; 
m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa 
concordância do Órgão Gerenciador; 
n) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência desta Ata 
por seus agentes ou prepostos; 
g) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no edital. 
 
4. DO FORNECIMENTO: 
 
4.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da respectiva Ordem de 
Fornecimento. 
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4.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto, 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 por mês. 
4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues acompanhados da nota 
fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto e a quantidade dos respectivos itens. 
4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens 
de Fornecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para 
data posterior ao seu vencimento. 
 
5. DO RECEBIMENTO: 
 
5.1. Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues na sede e meio rural do município de São Félix 
do Coribe, em uma única vez, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com as 
necessidades. 
5.2. Os materiais deverão apresentar especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da 
Fornecedora Registrada. 
5.3. O prazo de entrega do objeto será de 03 (três) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 
5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar os materiais no prazo 
estabelecido, 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. 
5.4. A entrega dos produtos deverá ser realizada nos locais descritos nas Ordens de Fornecimentos, de 
segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas, para possibilitar a conferência. 
5.5. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas 
propostas, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, 
umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas. 
5.6. O produto, no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, constando número da 
Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando for o caso, bem como 
da CND do INSS e CRF do FGTS. 
5.7. O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão Gerenciador 
será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) nas especificações 
estipuladas, apresentar desconformidade com o edital, identificado no ato do recebimento ou no período de 
verificação. 
 
6. DA GARANTIA DO PRODUTO: 
 
6.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os materiais 
impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 
da disparidade, com o estabelecido no edital do PP038/2017, podendo o Município exigir a substituição, nos 
termos da legislação vigente. 
 
7. DO PAGAMENTO: 
 
7.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 10 (dez) dias a partir da entrada da Nota 
Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 
7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-se em regular 
situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
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7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada. 
7.4. 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. 
7.5. 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 dos fornecimentos, as quais, só poderão fazer este 
mediante comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga. 
7.6. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a contratada as 
sanções previstas no item 10. 
 
 
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 de 
fornecimento; e 
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 
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 assiná-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 05 (cinco) 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 ou 
da 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. 
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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 Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA 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 Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA 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 Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, 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 produtos 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, 
serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
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 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 de Santa Maria da Vitória - BA para dirimir qualquer dúvida oriunda desta 
Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 
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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 São Félix do Coribe-
BA. 
 
 
São Félix do Coribe - BA, 23 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA 
CNPJ: 16.430.951/0001-30 

Órgão Gerenciador 
 
 
 

VALMIR TEIXEIRA DE CARVALHO - ME 
CNPJ: 04.723.621/0001-54 
Fornecedora Registrada 
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