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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2021 

Pelo presente instrumento o Município de Curvelândia do Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede administrativa na Rua São Bernardo, N° 523, Centro, Curvelândia/MT, 

inscrito no CNPJ 04.217.647/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Jadilson Alves 
de Souza, brasileiro, casado, portador do RG sob nº 0358368-6 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob nº 
396.432.041-20, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa abaixo relacionada, considerando o resultado 
do PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2021, para Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela 
alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:   

 

1. DO OBJETO  

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO DIARIA NO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE 
INTERESSE DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA/MT. 

 

2. DA LICITAÇAO E DO AMPARO LEGAL  

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório nº 004/2021, realizado 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2021, adjudicado em 01/03/2021 e homologado em 
05/03/2021, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o 
termo de referência, que são parte integrante deste instrumento, como também faz parte integrante do 
processo à proposta de preços da licitante vencedora. 

 

3. DA DETENTORA DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO  

3.1. Fica registrado os preços da empresa:  

EMPRESA JOÃO DIAS RAMOS - EPP 

CNPJ 03.805.679/0001-84 

ENDEREÇO RUA PRESIDENTE MARQUES Nº 205, CENTRO NORTE, CEP: 78.045-175, CUIABA/MT. 

REPRESENTANTE 
JOÃO DIAS RAMOS – PROPRIETÁRIO  

RG: 204900 SSP/GO – CPF: 117.798.531-49 

TELEFONE DE CONTATO (65) 3642-6515 / 3642-6026  

E-MAIL asplemat@asplemat.com.br 
 

3.2. Descrição, Quantidade e Preço Registrado: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 007.709.007 
SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DO TIPO PUBLICAÇÃO DE 
MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) CM POR COLUNA. 

SV 500 38,00 19.000,00 

02 007.709.002 
SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DO TIPO PUBLICAÇÃO DE 
ATOS GOVERNAMENTAIS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO 
GROSSO (D.O.E), CM POR COLUNA. 

SV 1.000 16,00 16.000,00 

03 007.709.008 
SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DO TIPO PUBLICAÇÃO DE 
ATOS GOVERNAMENTAIS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
DIARIA NO ESTADO DE MATO GROSSO, CM POR COLUNA. 

SV 1.000 11,50 11.500,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 46.500,00 

3.3. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes 
hipóteses:  

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir 
fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, nos 
termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;  

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, 
quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 

3.4. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de 
mercado; 
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3.5. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, 
seguros, encargos sociais, fretes, etc.) 

3.6. Demais situações elencadas no edital de onde deriva esta presente ata. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 
orçamentários do Município de Curvelândia, que somente será exigida para a formalização do contrato ou 
outro instrumento hábil, nos termos do §2°, art. 7° do decreto federal nº 7.892/13. 

4.2. Órgão que manifestou interesse em participar do registro de preços:   

02.02 – Gabinete do Prefeito. 

 

5. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

5.1. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de assinatura e publicação na imprensa oficial do Município. 

5.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal da Prefeitura Municipal de Curvelândia. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. Receber da Prefeitura Municipal de Curvelândia, a nota de empenho da despesa e/ou a ordem de 
execução de serviço, e demais informações necessárias para execução dos serviços, obedecendo 
rigorosamente às especificações contidas no edital e seus anexos, com profissionais devidamente habilitados 
e com conhecimentos básicos das atividades a serem executadas, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 

6.2. Efetuar as publicações das matérias recebidas eletronicamente (via e-mail ou programa próprio), dentro 
do horário estabelecido, emitindo recibo e confirmando a publicação para o dia seguinte em que recebeu a 
solicitação da contratante; 

6.3. Não serão aceitas as publicações que estiverem em desacordo com as solicitações da contratante, nem 
quaisquer pleitos de faturamento extraordinários;  

6.4. Republicar imediatamente atos realizados em desconformidade com as condições solicitadas ou que se 

encontrarem em desacordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos, a partir da data 
da notificação da irregularidade detectada, isentando este Município de quaisquer ônus financeiros 
adicionais; 

6.5. Comprovar que realizou a publicação solicitada, encaminhando imediatamente através de e-mail o 
arquivo contendo a publicação realizada no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado disponíveis em 

pdf, caso o jornal de grande circulação no Estado não estiver disponível em pdf os jornais físicos deverão ser 
enviados através de e-mail para comprovação e também via Correios para ser anexado ao processo; 

6.6. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Curvelândia, por 
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;  

6.7. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução dos serviços, que impeça o cumprimento das obrigações assumidas, que deverá 
ser solucionado no período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado; 

6.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, 
referentes à execução do objeto, nos termos da Legislação vigente;  

6.9. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração, no tocante a execução dos serviços, assim 
como ao cumprimento das obrigações, conforme especificações constantes neste instrumento; 

6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo, bem como em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade de haver fiscalização ou acompanhamento da 
Contratante;  

6.11. Comunicar imediatamente à Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros que julgáveis necessários para recebimento de informações e correspondências;  

6.12. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto deste contrato, sem prévia anuência do 
Município; 

6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE 

7.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto 
adjudicado dentro das especificações. 

7.2. Convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, comparecer para assinatura do instrumento contratual, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

7.3. Emitir ordem de serviço e enviar eletronicamente (via e-mail ou programa próprio), estabelecendo a 
matéria e jornal que deverá ser publicado e demais informações que achar pertinentes para o bom 
cumprimento do objeto;  

7.4. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no 
Termo de Referência;  

7.5. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados, a partir da apresentação da respectiva Nota 
Fiscal; 

7.6. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização das obrigações contratuais pela 
contratada objeto deste Instrumento, conforme artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

7.7. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de possíveis irregularidades observadas na 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

7.8. Acompanhar a execução dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou 
suspensão da prestação dos serviços, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, desde que executados fora 
das especificações deste contrato. 

 

8. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO 

8.1. A Detentora do Registro de Preços se obriga a executar as publicações na imprensa escrita, no Diário 
Oficial da União-D.O.U., no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso-D.O.E., e Jornal de Circulação Diária no 
Estado de Mato Grosso, as publicações de atos oficiais e matérias de interesse do Município de 
Curvelândia/MT, conforme solicitação da contratante. 

8.2. A empresa contratada deverá receber as matérias em dias úteis, no horário compreendido de 08:00 às 
16:00 horas, eletronicamente (via e-mail ou programa próprio), em dias úteis, emitindo recibo e confirmando 
a publicação para o dia seguinte em que recebeu a solicitação da contratante. 

8.3. As publicações no Diário Oficial da União-D.O.U., no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso-D.O.E., e 

no Jornal de Circulação Diária no Estado de Mato Grosso, deverá respeitar a legislação pertinente quanto a 
execução dos serviços; 

8.4. Serão registrados os preços por centímetro x coluna, para conferência e posterior pagamento e será 
realizada da seguinte forma: centímetro de altura na publicação feita na própria publicação; 

8.5. O recebimento e aceitação dos serviços objeto desta Licitação, será realizado por servidor designado 
pela Prefeitura Municipal Curvelândia e serão consideradas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 
73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93, da seguinte forma: 

8.5.1. Provisoriamente, a partir da Publicação e emissão da nota fiscal para efeito de posterior verificação 
da conformidade dos serviços executados, com as especificações do Edital; 

8.5.2. Definitivamente e imediatamente, a partir da data do aceite provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade dos serviços executados e consequente aceitação do CONTRATANTE, mediante 
o ateste do fiscal do Contrato na nota fiscal.  

8.6. Os serviços prestados em desacordo com as especificações deste Edital e legislação pertinente, serão 
rejeitados e deverão ser corrigidos/refeitos/substituído imediatamente, após notificação formal feita por esta 
Prefeitura, sendo as despesas por conta da contratada. 

 

9. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

9.1. A Prefeitura efetuará o pagamento à contratada, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir o recebimento definitivo dos serviços, mediante a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada por servidor designado pelo Município e a comprovação da publicação e das 
regularidades junto ao INSS, FGTS e CNDT, da licitante vencedora. 

9.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, a descrição dos serviços, a 
quantidade de Centímetros/Coluna, além do número da conta, agência e banco onde deverá ser efetuado o 
pagamento; 

9.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas a contratada, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento 
realizado após a reapresentação das notas fiscais. 
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9.2.2. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual, nem 

isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos 
serviços prestados. 

9.3. A Prefeitura efetuará os pagamentos através do Banco do Brasil. As despesas bancárias decorrentes de 
transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada. 

9.4. A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, 
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 

 

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. É vedado reajuste de preços no período de vigência desta Ata de Registro de Preços.  

10.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de 
Preços, admitida a revisão com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços contratados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.1.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta 
e aquele vigente no mercado à época da contratação. 

10.1.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará a 

Contratada, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual 
de mercado. 

10.1.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:  

11.1.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de 
Preços;  

11.1.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78 da Lei 
8.666/93;  

11.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro;  

11.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  

11.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.  

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual 
será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.  

11.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico da Associação Mato-Grossense dos Municípios–AMM, no 
endereço eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/ e no Diário Oficial de Contas do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso-TCE/MT no endereço eletrônico https://www.tce.mt.gov.br/diario, considerando-
se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

11.2.2. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Administração, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.  

11.3. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas 
a execução dos serviços. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização desta ata terá sua execução acompanhada e fiscalizada, por representante da Contratante, 
com atribuições específicas, devidamente designadas pela autoridade competente, conforme determina o 
artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2. A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93). 

https://www.tce.mt.gov.br/diario
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12.3. Todas as instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a 
CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

12.4. Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital, da Ata de Registro de 

Preços ou do Contrato, ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a seguir 
discriminadas. 

13.2. Quanto ao atraso para assinatura da Ata: 

13.2.1. No caso de atraso até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
proposta da licitante; 

13.2.2. A partir do 3º (terceiro) dia útil até o limite do 10º (décimo) dia útil, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia útil de 
atraso. 

13.3. Quanto ao atraso para assinatura do contrato: 

13.3.1. No atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; 

13.3.2. A partir do 3º(terceiro) dia útil até o limite do 5º(quinto) dia útil, multa de 4%(quatro por cento), 
caracteriza-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º(sexto) dia útil de atraso. 

13.4. Por atraso injustificado na execução dos serviços: 

13.4.1. Para atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), 
sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais;  

13.4.2. Para atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) 
sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais; 

13.4.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 
equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta 
centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 

13.5. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura 
Municipal de Curvelândia poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:  

13.5.1. Advertência;   

13.5.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, atualizado, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 
porventura causados a Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT; 

13.5.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a, 
bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do 
Município por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas administrativa ou 
judicialmente;  

13.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a licitante, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a 
Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT;  

13.8. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 
comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição 
desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que 

poderão ser aplicadas cumulativamente:  

13.8.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;  

13.8.2. Cancelamento do Ata e/ou Contrato, se estes já estiverem assinados, procedendo-se a 
paralisação da execução dos serviços;  

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município, e no 
caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá ao município providenciar a publicação do extrato desta Ata e de seus eventuais aditivos na 
imprensa oficial do município, que é condição indispensável para sua eficácia, nos termos da Lei n° 8.666/93. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:  

15.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preço;  

15.1.2. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da 
Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas 
previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;  

15.1.3. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
Presencial nº 002/2021, seus anexos e a proposta da contratada;  

15.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT.  

15.2. A existência do preço registrado não obriga o Município de Curvelândia/MT, a firmar as contratações 

que dele poderão advir, os quais serão requisitados de acordo com as necessidades deste Município, facultada 
a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da Ata de Registro 
de Preços preferência em igualdade de condições. 

15.3. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham 
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 

a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, 
10.520/02, e no Decreto Federal nº 7.892/2013. 

15.3.1. Caberá ao fornecedor detentor da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrente de adesão, desde que 
não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas. 

15.3.2. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por 
cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

15.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

 

16. DO FORO 

16.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, como competente para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela 
via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

16.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma para um só efeito legal. 

 

Curvelândia/MT, 10 de março de 2021. 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA/MT 
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