MODELO (COMPRAS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .........
Processo nº
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede
no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a)
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pelo Ato Governamental nº ...... de ..... de ...... de
200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a)
da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de
pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de
...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a
seguir:
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição
de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do
edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Item
do
TR
X

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Especificação

Marca
Modelo Unidade Quantida Valor Un
Prazo
(se exigida (se exigido
garantia ou
de
no edital)
no edital)
validade

Nota Explicativa: É importante preservar a coluna de quantidade porque podem existir
outro(s) fornecedor(es) registrado(s) para o mesmo produto, em decorrência da
incidência das seguintes situações, previstas no § 2º do art. 9º do Decreto Estadual nº
26.375/2005: “Ao preço do primeiro colocado, poderão ainda ser registrados tantos
fornecedores quanto necessários, para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total estimada para o item ou lote.”
2.2.
Item nº

São órgãos/ entidades participantes do registro de preços:
Órgãos Participantes

Unidade

Quantidade

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua
publicação no Diário Oficial do Estado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Estado
da Administração não fica obrigada a firmar as contratações.
Nota Explicativa: A validade da Ata poderá ser inferior a 12 (doze) meses, podendo
ou não ser prorrogada, a critério da Administração, desde que haja vantajosidade
e/ou houver demanda de atendimento, nos termos do caput do art.13(caput e § 1º)
do Decreto Estadual nº 26.375/2005, não podendo a vigência total ultrapassar o
período de 01 ano.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada ao NOME DO ÓRGÃO
4.1.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos
interessados, desde que autorizados pela Secretaria de Estado da Administração
/ Gerência Executiva da Central de Compras/ Gerência Executiva de Registro de
Preços.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Central de
Compras, por intermédio da Gerência Executiva de Registro de Preços, mediante
Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.
5. DO FORNECIMENTO
5.1. Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber ou não retirar a
Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a
Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o
fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos
faltosos às penalidades cabíveis.
5.2. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o
consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1.
As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e
no Edital.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes (se houver).
Local e data

Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

