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EDITAL 006/2017 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 
(Locação de Tendas) 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, através do Pregoeiro, comunica que a Cláusula 2 do edital, 

que trata sobre a adesão à ata de registro de preços passa a ter nova redação. 

 

Onde lê; 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

Leia-se: 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

no Decreto nº 7.892, de 2013. 

2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes. 

2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

2.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços. 

2.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 

 

Tal modificação visa oportunizar que outros órgãos também utilizem a presente licitação, e, 

ainda, proporcione um início para que as futuras licitações possam ser realizadas em conjunto com 

demais instituições públicas, a fim de atender o princípio da economicidade. 

 

Visto que não afeta a formulação da proposta ou requisitos de habilitação, pois tal adesão 

depende de anuência do futuro fornecedor, a data de realização e cláusulas do edital permanecem 

inalterados.  

 

Bagé, 23 de maio de 2017. 

 

 

 

CRISTIAN GONÇALVES BERNY DE OLIVEIRA 
Pregoeiro 

 
 
 


