SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
CRIADA PELA LEI Nº 032/PMC/84
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
___________________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XXX/202X
Processo n. XXX/202X

Aos XX dias do mês de XX do ano de XXXX, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CACOAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Autarquia
Municipal criada pela Lei nº 032/PMC/84, inscrita no CNPJ nº 04.395.067/000123, com sede na Rua Florianópolis, nº 1747, Bairro Liberdade, Cacoal-RO,
representada neste ato por seu Presidente, o(a) Sr(a). , brasileiro(a), ,portador
da cédula de identidade nº xxxxx e do CPF nº xxxxxxxx e a Empresa xxxx, CNPJ
XXX, sediada na XXX, Bairro XXX, na cidade de XXXX, CEP XXX doravante
denominada DETENTORA, representada neste ato por Sr. XXX, portador da
Cédula de Identidade RG XXX, inscrita no CPF/MF sob n° XXX, vencedora da
licitação na do Pregão Eletrônico n. XXX/202X (tipo menor preço), Processo
Licitatório n. XXXX, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA XXX, tudo em
conformidade com a Lei Federal n. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos
Municipais n. 2.510-A/PMC/05 e 5.538/PMC/2015 e em estrita observância aos
diplomas legais que norteiam as licitações e contratos administrativos, resolvem
CONSTITUIR O REGISTRO DE PREÇO, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: –O objeto da presente Ata é constituir o Sistema de
Registro de Preços, da proposta vencedora (conforme itens descrito na
cláusula quarta) visando atender as necessidades do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Cacoal, tudo em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência, no edital, na Proposta de Preços do
Processo Administrativo n° XXX/202X, que constituem partes integrantes desta
Ata independente de transcrição. A presente ata será dirigida, gerenciada e
coordenada pelo Departamento de Licitações do SAAE, observado o decreto
5.538/PMC/2015.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLAUSULA SEGUNDA: O registro de preços formalizado na presente ata terá a
validade de 12 (doze) meses, contado da data da sua primeira publicação,
vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, nos termos do art. 15,
§ 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 c/c arts. 15 e 19 do Decreto n. 5.538/PMC/2015.
Parágrafo Primeiro. A presente Ata estará vigente até que se tenha consumido
todo o quantitativo registrado ou até o termo final do prazo de sua validade,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta
Ata correrão à conta dos recursos consignados na Classificação Funcional
Programática XXXXXX e Elemento Despesa XXXXXXX.
DO VALOR
CLÁUSULA QUARTA: O valor da contratação são os constantes da presente Ata
de Registro de Preços, ofertado pela empresa acima classificada com o menor
preço conforme tabela abaixo, perfazendo o total de R$ XXXXXX (valor por
extenso):

ITEM QTD

DESCRIÇÃO

UND

MARCA
VALOR
/
UNITÁRIO
TOTAL
MODELO REGISTRADO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
monitorará os preços do objeto do presente contrato de compromisso de
fornecimento, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os preços registrados constituirão a única e completa
remuneração pela execução dos serviços objeto desta Ata.
PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUINTA: Não haverá reajuste do preço registrado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a)
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b)
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
PARÁGRAFO QUARTA: Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
DA CONTRATAÇÃO, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA SEXTA: A existência de preços registrados não obriga o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal a firmar as contratações que deles
poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para
contratações dos serviços, assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições, conforme previsto no § 4º, do
art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após formalizada a Ata de Registro de Preços, havendo
necessidade de contratação, a mesma será formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização
de compra ou outro instrumento hábil, conforme dispõe o Art. 62 da Lei
8.666/93 c/c Art. 16 do Decreto n. 5.538/PMC/2015. Se houver contrato, esse
passará observar o regime jurídico previsto na lei 8.666/1993, quanto aos prazos
e vigência e demais mecanismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As solicitações serão realizadas por intermédio de nota
de empenho ordinário e ordem de fornecimento/serviço nos casos de
empenhos globais ou estimativo, que deverá ser retirada pelo CONTRATADO no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo disposição diversa constante do edital e
anexo.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando solicitado pelo licitante vencedor durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo SAAE, o prazo
para retirada da Nota Empenho/Ordem de Fornecimento/Serviço poderá ser
prorrogado por igual período;
PARÁGRAFO QUARTO: A nota de empenho/Ordens/contrato poderá será
encaminhada via e-mail, indicado pela empresa, e/ou fac-símile e/ou via
correios ou retirado pessoalmente pelo contratado;
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PARÁGRAFO QUINTO: O prazo para entrega dos itens ou início da execução
dos serviços somente se iniciará após a confirmação de recebimento da nota
de empenho/ordem de fornecimento/serviço pelo Contratado, fato que
deverá ser certificado no Processo.
I – A DETENTORA, PODE informar e-mail institucional e DEVE indicar pessoal
ou setor responsável pela comunicação/tratativas com o SAAE. Essas
informações serão usadas como, oficial, para comunicação e envio de
documentos e o prazo de que trata a cláusula sexta iniciará 24 horas após
o envio (e-mail) do empenho ou documento diverso.
PARÁGRAFO SEXTO: A entrega da nota de empenho e a assinatura do contrato
(quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação pela
DETENTORA dos seguintes documentos, devidamente atualizados:
a) Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – INSS/FEDERAL;
b) Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
d) Certidão de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal (relativas
ao domicílio ou sede do licitante).
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ao receber a ordem de serviço/nota de empenho a
DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe
acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada
aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.
PARÁGRAFO OITAVO: Os objetos deverão ser executados/entregues nos
endereços XXXXXXXXXXXX, no prazo de XX dias, observando-se o disposto no
parágrafo quinto.
PARÁGRAFO NONO: Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais
admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57
da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação
das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente
prorrogação.
PARÁGRAFO DÉCIMO: A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos
que porventura ocasione ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
ou a terceiros, em razão dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.
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DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA: A DETENTORA do Registro deverá executar o objeto da
presente Ata após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço/Nota de
Empenho, conforme todas as exigências e especificações técnicas contidas
Termo de Referência, Edital e proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em conformidade com o artigo 73, inciso I e/ou II
(conforme o caso) da Lei nº. 8.666/93, o objeto da presente licitação será
recebido:
I. PROVISORIAMENTE – XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou
outro servidor por ele designado, mediante termo de recebimento, após
o recebimento da nota fiscal/fatura;
II. DEFINITIVAMENTE – por comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação ou vistoria, comprovando a
adequação do objeto aos termos contratuais;
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para recebimento definitivo não excederá 15
(quinze) dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O(s) servidor(es) que receber(em)itens ou serviços em
desacordo com o registrado na presente Ata, será(ão) responsabilizado(s),
mediante instauração de processo administrativo, conforme previsto na Lei n.
2.716/PMC/2010.
DA FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA: Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá
apresentar a competente nota fiscal (e demais documentos que por ventura
sejam exigidos no edital), acompanhada do atestado/termo de recebimento
definitivo (se for o caso) e dos seguintes documentos, devidamente
atualizados:
a) Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – INSS/FEDERAL;
b) Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
d) Certidão de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal (relativas
ao domicílio ou sede do licitante).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a
ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será
interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Estando regular a documentação apresentada, o
pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA, em
um dos Bancos informados pelas mesmas ou por ordem bancária.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a DETENTORA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será
devido encargos moratórios, desde a data limite par apagamento (30 dias
após apresentação da nota fiscal) até a data do efetivo pagamento pelo
CONTRATANTE, que serão calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I X N X VP, onde:
Em = Encargos Moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= I/365 I= 6/100/365
I= 0,00016438
Onde I = taxa percentual anual no valor de 6%

PARÁGRAFO QUARTO: Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto
perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades
impostas à DETENTORA ou inadimplência contratual.
DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
CLÁUSULA OITAVA: Cumprir com o objeto da presente Ata de Registro de
Preços, dentro do prazo, condições e no local de execução determinado pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, de acordo com o preço
registrado c/c Cláusula Sexta, sob pena de ter a ata cancelada nos termos do
artigo 23 do decreto municipal 5.538/PMC/2015.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas
que forem devidos em decorrência da execução do serviço/fornecimento dos
bens, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais e
quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do
objeto pactuado, inclusive as despesas com pessoal, e apresentar os
respectivos comprovantes quando solicitado pelo Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Cacoal.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Responder perante o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Cacoal e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de
sua demora ou de sua omissão, na entrega dos materiais, objeto deste
contrato sob a sua responsabilidade ou por erro relativos a entrega dos bens.
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PARÁGRAFO QUARTO: Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em
aumento de despesas para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal.
PARÁGRAFO QUINTO: Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se
obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe
venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da
execução do objeto da presente Ata.
PARÁGRAFO SEXTO: A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que
solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções,
participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao
cumprimento de suas obrigações.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto
desta ata de registro de preços.
PARÁGRAFO OITAVO: A DETENTORA deve manter-se, durante toda a vigência
desta ata de registro de preços, em compatibilidade todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA: Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
DETENTORA, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Sétima.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer e colocar à disposição da DETENTORA todos
os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do
serviço/entrega do bem.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Notificar, formal e tempestivamente, a DETENTORA
sobre as irregularidades observadas no cumprimento da aquisição.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Notificar a DETENTORA, por escrito e com antecedência,
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
PARÁGRAFO QUARTO: Acompanhar a execução dos serviços, efetuada pela
DETENTORA, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajustes ou
suspensão do fornecimento.
PARÁGRAFO QUINTO: Fiscalizar a entrega dos serviços, conforme art. 67 da Lei
Federal Nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO SEXTO: O Órgão gerenciador será responsável pela prática de
todos os atos de controle da Administração do Sistema de Registro de Preços
previstos no Decreto n. 5.538/PMC/2015 e atualizações e, ainda, no que couber
os previstos no Decreto Federal 7.892/2013 ou outro que vier suas em
substituição.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA: Penalidades a que está sujeita a detentora inadimplente:
a) Pela inexecução total ou parcial do objeto desse instrumento, poderá
a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as
seguintes penalidades:
I.
Advertência;
II.
Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual:
§ 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor
contratado, nos casos previstos nos incisos I a V do art. 78 da Lei
8.666/93, limitado a 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o
valor dos serviços não executados/itens não entregues;
§ em caso de reincidência por 03 (três) vezes no atraso que trata o
item anterior, poderá ser aplicada a sanção da alínea b, sem
prejuízo de outras cominações;
III.
Suspensão temporária em participar de licitação e impedimento
de contratar com a Administração, aplicadas conforme a seguinte
gradação das falhas cometidas:
§1° Gravíssima: 05 (cinco) anos, mais declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública. Compreende os casos de crime na execução do
contrato, inexecução total e a recusa em assinar o contrato/Ata
de Registro de Preços;
§2° Grave: 04 (quatro) anos. Compreende os casos de
retardamento da execução do objeto com prejuízo à
Administração;
§3° Leve: 03 (três) anos. Retardamento da execução do objeto,
sem prejuízo à Administração;
§4° Às demais ocorrências, que não previstas nas alíneas
anteriores, será aplicada a suspensão por prazo diretamente
proporcional ao percentual da inexecução. Exemplo:
Inexecução Parcial de 20% do contrato = 1 ano; Inexecução
Parcial de 40% = 2 anos.
b) Pelo descumprimento total ou parcial do contrato, a Administração
poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de até
20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;
c) A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede
a rescisão contratual;
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d) A aplicação das penalidades será precedida da concessão de
oportunidade de ampla defesa por parte da contratada, na forma da
lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
e) Não se aplica a multa referida no inciso II do item “a”, em casos
fortuitos ou de força maior, condicionando a contratada a apresentar
justificativa por escrito, até 24(vinte e quatro) horas antes do término do
prazo para a entrega dos objetos, porém, na hipótese da não aceitação
da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da
importância a ser paga à contratada;
f)
As penalidades previstas nesse tópico não excluem outras
decorrentes da Lei nº. 8.666/1993, da Lei 10.520/2002 e demais legislações
correlatas, além das Responsabilidades civis e criminais.
PARÁGRAFO ÚNICO: O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a
inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a contratada ao
processo judicial de execução.
DO CANCELAMENTO DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada
pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, dentre
outras hipóteses legais, quando a DETENTORA:
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou
normas legais aplicáveis à espécie;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se
superior aos praticados no mercado.
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.
8.666/93 ou no art. 7° da Lei n. 10.520/02.
e) Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
I - por razão de interesse público, mediante despacho motivado e
devidamente justificado; ou
II - a pedido do fornecedor, mediante solicitações por escrito
aceita pela Administração, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as
cláusulas e condições do contrato de compromisso de fornecimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b”, “c” e “d” será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, ratificado pelo presidente, assegurado o contraditório e ampla
defesa.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O cancelamento do registro de preços, na hipótese da
alínea “e”, I, será feito no processo que lhe deu origem, devendo sua
comunicação, ser feita por correspondência com recibo de entrega, juntandose o comprovante nos autos respectivos e por publicação em jornal de
circulação diário, por uma vez e afixado no mural oficial, considerando-se
cancelado o registro na data de publicação na imprensa.
DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ficará a cargo da Administração a publicação
do presente instrumento, em extrato, no prazo de até cinco dias úteis, após a
data da sua lavratura, na forma disposta no parágrafo único do art. 19 do
Decreto n. 5.538/PMC/2015.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de
publicidade, vide artigo n.º 15 do Decreto n. 5.538/PMC/2015.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Integram esta Ata de Registro de Preços, o Ato
Convocatório do Pregão – Edital e seus anexos, bem com a proposta de preço
escrita formulada pela(s) DETENTORA(S) da Ata, constando os preços de
fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores
as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua
anexação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços registrados serão publicados trimestralmente
para orientação da Administração, nos termos do artigo 15, § 2º, da Lei nº
8.666/1993 c/c artigo 8°, inc. V do Decreto n. 5.538/PMC/2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os documentos supracitados são considerados
suficientes para, em complemento a esta Ata definir a sua extensão, e desta
forma, reger a execução adequada do instrumento ora celebrado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os casos omissos serão resolvidos, observadas às
disposições estabelecidas na legislação vigente, em especial, lei 8.666/1993 e
decreto municipal 5.538/2015.
PARÁGRAFO QUARTO: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela
elaboração e/ou apresentação de documentação relativa à licitação, nem
em relação às expectativas de contratações dela decorrente.
PARÁGRAFO QUINTO: Os órgãos e entidades que não participarem do registro
de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
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consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
PARÁGRAFO SEXTO: Compete ao órgão não participante os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
PARÁGRAFO SÉTIMO: As aquisições ou contratações adicionais (caronas) não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens
registrados para o órgão gerenciador e órgãos participantes, e não poderão
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo dos itens consignados na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e os participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
PARÁGRAFO OITAVO: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas a condição nela estabelecida, optar pela aceitação ou
não da executar do objeto, independentemente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que estes não prejudiquem as obrigações anteriormente
assumidas.
PARÁGRAFO NONO: Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços
terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório, obedecidos ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93; e poderão
ser alterados, conforme disposto no art. 65 da Lei n. 8.666/93 (art. 19, §§ 2° e 3°
do Decreto n. 5.538/PMC/15).
DO FORO
CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, Estado
de Rondônia, para dirimir todas as questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços, sendo esta, competente para a propositura de qualquer
medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
PARÁGRAFO ÚNICO: E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas
abaixo, de tudo, cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.
Cacoal/RO, __/__/202X.
__________________________
Presidente do SAAE
____________________
______________________
Empresa
Gerente do Reg. Preço
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