
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N' 45, BAIRRO CENTRO - CEPI 68 143-000

CNPJ: 01.614.1 l210001-03
E-mail: liciracair'àbe'teÍrn.Da- go\,-bf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" O2O/202'I

PREGÃO ELETRONICO SRP N" 027/2021-SEIVISA

O lvunicipio de Belterra/S ECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAÚDE, através do Fundo I!4unicipal De Saúde,
sediada neste municipio de Belterra/PA, CEP: 68.143-000, CNPJ: 11.186.410/0001-95, doravante denominada
GERENCIADORA, neste ato representada pelo Sr José Ocivaldo Silva Feitosa, portador do RG n" 29421 85 SSP/PA e

do CPF482.1 90.372-53 e a EIVPRESA EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁICA E ELETROELEIRONICOS

ElRELl, nome fanhsia: GRUPO N/OOV., lnscrita no CNPJ sob n" 31.768.037/0001-98, sediada à Rod BR 101 , 0 sala
118 Distrito Industrial Conde, PB. CEP: 58.322-000, lnscriÇâo Estadual n0 084999934, Telefone: (81) 4102-
74441991 85-5298, e-mail: licitacao@qruBQqQgvsQn, neste ato representada por GUSTAVO LUIZ WANDERLEY

COSTA, portador do RG sob no 5.086.810 SSP,FE, e do CPF sob n" 030.619.074-59, considerando o iulgamento da

licitaÇão na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n0 02712021, publicada Diário

OÍicial da União de 1410512021 , RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA,

de acordo com a classiÍicaÇão 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 n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteraçÕes, no Decreto n" 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com

as disposiçÕes a seguir:

I. DO OBJETO
L A presente ata tem por REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÁO DE EQUIPAMENTO E

MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀo, FINANÇAS E

PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, SECRETARIA

MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÀO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÀO DO MEIO

AMBIENTE E TURISMO, conforme especificaqÕes e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do

Anexo I desle Edital e na Proposta de preços da licitante vencedora da licitaÇâo.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) proposta.(s) são as

que seguem:
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2.1,2 O Valor Global Anual será de até R$ 46.661.0148,

2.1.3. A existência de preços registrados não obriga o l\,4unicipio de Belterra através da SECRETARIAMUNICIPAL

DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a flrmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a

realização de licitação especíÍlca para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneÍlciário do Registro a

preferência de PrestaÇão igualdade de condições.

2.1.4 A ala dê Registro de Preços terá validade de 12 (doze ) meses, a contar da data de sua assinatura, digo: de

19 dejulho de 2021 a 19 dejulho de 2022.

3 DOS ORGÃOS PARTICIPANTE OU ADERENTE
3..1 O órgão gerenciador será a sECRETARTA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Beltena;

Orgãos participantes:

Secretaria Municipal de Educaçao, Cultura e Desporto - SEMED CNPJ: 29.578.957/0001-00

Secretaria de Trabalho e Promoçâo Social-SEMTEPS. CNPJ: 18.148'649/0001-10

Secretaria Municipal De Gestão Do Meio Ambiente E Turismo CNPJ: 32.434.374/0001-01

secretaria Municipal De Administraçao, Finanças e Planejamento - sEMAF CNPJ: 29.578.965/0001-48

Caberá ao Íornecedor beneíciário da Ata de Sistema de Registro de Preços, observadas as condiçÕes nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as

obrigaçôes anteriormente assumidas;
3.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da AdministraÇâo que não tenha

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 n0 8.666/1993, no Decreto n0 7.892/2013 e

no Decreto no 9.488/2018.

3.3 Caberá ao íornecedor beneíiciário da Ata de Registro de PreÇo, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do íornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento

não prejudique as obrigaçÕes anteriorrnente assumidas e que a soma de todas as adesÕes não ullrapasse ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preÇos para o órgão gerenciador e para os órgãos paÍlicipantes'

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem

3.4 Não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do insirumento

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgâos paúicjpantes

3.5 Ao órgão não participante que aderir a presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedór das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,

de eventuais penalidadós decorrentes do descumprimento de cláusulas conÍatuais, em relação às suas próprias

contrataçÕes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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4.1 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) Íornecedor (es);

4.2 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
4.3 O íornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso

assumido, sem aplicação de penalidade,

4.4 Quando o preço de mercado toÍnar-se superior aos preços registrados e o Íornecedor não puder cumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,

e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação

4.5 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 maisvantajosa.

4.6 O regisÍo do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1 Descumprir as condiçÕes da ata de registro de preços;

4..6.2Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem

justiÍicativa aceitável;
4.9 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

0u.
4.6.3 Sofrer sanção administrativa cujo efelto torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão

gerenciador e órgão (s) participante (s).

4.7 O cancelamento de registros nas hipóteses prêvistas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será Íormalizado por

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

4.7.1 O cancelamento do registro de preços poderá oconer por fato superveniente, decorrente de caso Íortuito ou

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.7 .2 Por Gzâo de interesse público; ou

4.7.3 A pedido do íornecedor.

pd

5. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

S.1 O preço registiado poderá ser revisto nos termos da alinea "d" do inclso ll do caput do art. 65 da Lei n" 8 666/93'

em deconêniia ãe eveniual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedoresl

S.i euando o preÇo iniàialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no

mercado, o óÍgâo gerenciador deverá:

5.2.1 Convocãr o fornecedor visando à negociação para reduçâo de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;
5.2.2 Frustrada a negociação, liberaro fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem apllcação de

penalidade;

b.2.3 Conroca, os demais Íornecedores visando igual oportunidade de negociaÇão, observada a ordem de

classificaçáo original do certame.

5.3 euãndo õ preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, nâo puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4 Convocar o íornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos

termos da alinea "d" d o inciso ll d o caput do àrt. 65 da Lei no 8.666/93, quando cabivel, para rever o preço registrado

em razão da superveniência de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequências incalculáveis'

retardadorês ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito oü Íato do

principe, conÍigurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

b.5 Caso inviãvel ou frustrado a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaÇão
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ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados; e

5.6 Convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação, quando cabível.

5.7 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços

aos órgàos participantes, se houver.

6. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta

apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu ongem à presente ata e será formalizada mediante:

a) lnstrumento contratual;
b) Emissão de nota de empenho de despesa ou

c) Autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei n0 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes

do Decreto n" 7.892/13.
6.2 O ôrgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco)

dias úteisl

a) Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalentei ou,

b) Assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no Édital e

na Ata de Registro de Preços.

6.3 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitaÇão justiÍicada do fornecedor e aceita pela

Administração;
6.4 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condlções contratuais, os acrêscimos ou supressÕes

contratuais que se ízerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato;
6.5 E vedada a subconÍataÇão total ou parcial do objeto do contrato;

6.6 A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçâo;

6.7 A existência de percentual registrado não obriga o l\4unicipio de BelterÍa através da SECRETARIA l\íUNICIPAL

DE SAúDE /FUNDO MUN|CIPAL DE SAúDE a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização

de outros meios, respeitada a legislação vigente, sem que caiba aos signatários desta Ata quaiquer indenização ou

recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência em havendo igualdadê de condiçÕes,

6.8 O compromisso de Prestação (s) Serviço (s), apenas estará caracterizado a partir do recebimento, por

signatário desia Ata, dê Ordem de Fornecimento da unidade requisitante do MunicÍpio de Belterra através da

SÉcRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, decoíente da Ata de Registro dE PTEçOS;

6.g A unidade requisitante entregará uma cópia da referida ordem para o signatário desta Ata e guardará para si,

para anexação aos autos do processo, outra cópia, de idêntico teor, com a especiÍlcação da data de entrega do

documento ã a identificação e assinatura do responsável pelo recebimento do documento em nome do signatáriô;

6,10 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualqueÍ órgão ou entidade da

Adminisüação que não tenha participado do certame licitatório, medlante prévia consulta ao lt4unicipio de Belterra/

sEcRETAfrtA tvtUtrttctpnl DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, desde que devidamente comprovada à

vantagem e, ainda, ser observado o disposto na subcláusula anterior;

6.1'Í Neste caso, poderão os signatános desta Ata de Registro de Preços, observadas as condiÇÕes aqui

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigaçÔes anteriormente assumidas;

6.12 Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obngados a fornecer as mercadorias nas

quantidades deÍinidas no Anexo I desta Ata, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e nesta Ata;

6.13cada contrato que por ventura íor írmado com o íornecedor terá vigência até 3'1 de dezembro.

7 DO FORNECIMENTO
7.1 . O Íornecimento do obleto deverá ser, conforme solicitação da Secretaria competente;

i.2. O (s) objeto(s) deveào ser entregues no local e no horário definido na Ordem de Serviço e/ou Nota de

I
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Empenho;
1 .3. CoÍrerão por conta dos signatários desta Ata todas as despesas relacionadas a execução do serviço, incluindo,

entre outras que possam existir, seguros, úibutos e encargos trabalhistas e previdenciários;

7.4. 0 (s) serviço (s) estará (ão) sujeito (s) à veriÍicaÇão, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as

especiÍlcações pactuadas no Edital e em seus Anexos;
'? .5. No caso de não cumprimento ou inobservância das exígências pactuadas para o Íornecimento, nos termos das

previsões do Edital e de seus Anexos, o signatário desta Ata será notiícado para que tome medidas no que tange a

mesma no pÍazo de (24 horas), contada do recebimento da notiÍlcação, sem Ônus para o Í\,4unicipio de Belteía/
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E iNdCPENdENtEMENtE dE EVENTUAI APIiCAçãO

das penalidades cabíveis;
7.6. Se houver diferença entre as quantidades constantes na Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho e as

efetivamente entregues, o signatário desta Ata deverá providenciar a complementação necessária no prazo máximo

de 24 (vinte e quatro) horas, contada do recebimento da notificaÇão;

7.i . Para todas as operações de transporte, os signatários desta Ata proverão equipamento, dispositivos, pessoal

e supervisâo necessários à execuÇão das tareÍas emquestão;
7.8. Os serviços deverão ser executados parceladamente de acordo com a necessidade e Solicitação do

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

8 DO PREÇO
8.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários Íicam obrigados a aplicar o percentual de desconto

oferecido no Pregão, devidamente registrado no Anexo I desta Ata, sobre os preços da (s) mercadoria (s) que constam

no mesmo Anexo:

8.2. Os preços a serem pagos após a aplicaÇão do desconto serão a única e completa remuneração pelos

fornecimentos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de

qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas;

s.3. É vedada a altêração do percentual de desconto registrado durante o prazo de validade desta Ata, exceto em

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie;

8.4. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, O l\.4unicipio de Belterra através do SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE manterá pesquisa frequente dos prêÇos de mercado do (s)

serviço (s), de íorma a veriflcar a compatibilidade dos prêços registrados nesta Ata com os preços praticados no

mercado:
8..1. I . o l\4unicipio de Beltena através do SEcRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAIIDE em

caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, convocará o (s)

signatário (s) desta Ata para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis

com os de mercado.

9 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

9.r.1. São obrigaçOes do fi/unicipio de Beltena através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDo

MUNICIPAL DE SAúDE Permitir o acesso de Íuncionários dos signatános desta Ata às suas dependências, para a

entrega das notas fiscais/íaturas;
9.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pelos

empregados dos signatários desta Ata;

9.1 .3. lmpedir que terceiros executem os serviços objeto deste Pregão;

9.1 .,1. Efetuar, periodicamente, pesquisa de preÇos do (s) serviço (s), a fim de averiguar a vantagem da proposta

e a média de preços sob a qual será aplicado o percentual de desconto ofertado pelos signatários desta Ata,

9. t .5. Eietuãr o pagamento devido pela PrestaÇão do (s) serviço (s), desde que cumpridas todas as exigências

do Edital e de seus Anexos e destâ Ata;

9.1.6. Fazer solicitaÇão formal da Secretaria solicitante, para que sejam Prêstados os Serviços;
g.l.'7. Fiscalizar e acompanharos serviços desempenhados pela Contratação;

9.1 .8. Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza

L
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grave;

9.2. Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução do serviço (s) descritos nesta Ata de

Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigaçÕes:

9.2.1 . Ser responsável, em rêlação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do (s) serviço (s),

tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuiçÕes, indenizações e outras que porventura

venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

9.2.2. Efetuar o Serviço dentro das especiÍicaçÕes e/ou condiçÕes constantes no Edital de Pregão e em

seus Anexos;
9.2.3. Execular diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não

autorizadas pelo l\4unicípio de Belterra-Preíeitura Municipal/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE
9.2.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Municipio de Belterra-Prefeitura lúunicipal/

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE ou a terceiros, decorrentes de súa culpa ou

dolo, quando do Servjço da (s) mercadoria (s) em apreço;

9.2.5. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município

de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OU bCNS dE ICTCE OS, qUANdO

estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento objeto destaAta;

9.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Belterra através do

SECRETARIA MUNtCtpAL DE SAÚDE /FUNDO MUN|C|PAL DE SAÚDE obrigando-se a atender, de imediato, todas

as ÍeclamaÇôes a respeito da qualidade do objeto Íornecido;
9.2.i. Comunicar por escrito o l\.4unicipio de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarêcimentos que lulgar necessário;

9.2.8. Emitir mensalmente, relatório dos serviços prestadosi

9.2.9. Observar às normas legais de segurança a que está suieita a atividade;

9.2.10. I\,4anter, durante toda a execuÇAo do Serviço, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregã0.

t

1O OBRIGAÇOES GERAIS DO CONTRATO
10.1. Deverá cada signatáno desta Ata obseÍvar, ainda, o seguinte;

l0.l.l. E expressamente proibida à contrataÇão de servidor pertencente ao quadro de pessoal do l,4unicÍpio de

Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou que nela ocupe cargo de

confiança, durante a vigência desta Ata,

tO.t.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculação de publicidade acerca desta Ata, salvo se houver prévia

autorização do Municipio de áelterrai SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO IVIUNICIPAL DE SAÚDE

11 DO PAGAMENTO
11.1. Ospedidosde pagamento deverão ser devidamente instruÍdos com a seguinte documentação, sem os quais

não seÍão atendidos:
I 1.2. Atestado de Recebimento e Aprovação, emrtido pela Unidade Requisitante;

I 1.3. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE);

.4. Nenhum pagamênto será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigaçâo fnanceira ou previdenciária, sem que isso gere direlto à alteÍação de preços ou à compensação frnânceira

por atraso de pagamento;

11.5. O pagamento será eÍetuado em até o 30(trinta) dias subsequente da execução e Serviço, mediante a

apresentação de Nota Fiscal (depósito em Conta Corrente do fornecedo0, acompanhadas:

uj erova de regularidade pâra com a Fazenda Federal, Estadual e l\,'lunicipal do domicilio ou sede da

CONTRATADA, atraves de Certjdões expedidas pelos ôrgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade

expresso na própria certrdão:

b) Prova de siluação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS \art,.27, a,Lei n"

8.036i90), atravês da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;



i\1c;P/
:".t

l
,t

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERR{
ENDEREÇO VILA AIVIERICAÀ--4., N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68 143-000

CNPJ: 01.6 l4.l l21000 l-03
E-mai l: I icitacaoiàbcltcrra.pa.gov.br'

I

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3', da

Constituição Federal), através da apresentaçâo da - CeÍ1idão Federal;
d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superiordo Trabalho (1ein"12.440/11).
11.6. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente no lúunicíplo de Belterra/

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o pagamento será efetuado no prjmeiro dia

útil subsequente;
I 1.7. O Municipio de Beltena através do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

poderá deduzir do montante a pagar os vatores correspondentes a multas ou indenizaçôes devidas por signatário

desta Ata;

11.8. O pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das responsabilidades decorrentes do

fornecimento do obleto

12 DO CONTROLE DA EXECUÇÂO DO CONTRATO
12.1. A fiscatização da contratação será exercida por um representante do SECRETARIA IVIUNICIPAL DE

SAúDE /FUND0 MUNtCIPAL DE SAúDE nomeado atravês de portaria, ao qual competirá dirimir as dúvidas que

surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Íornecedora, inclusive

perante tercêiros, por qualquer iÍregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou

empregode material inadequadoou de qualidade inferior, e, na oco rrência desta, não implica e m correspo nsabilid ad e

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de cônformidade com o art. 70 da Lei n0 8.666/93;

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as oconências relacionadas com a execução do

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o

que Íor necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabiveis.

.I3 
PENALIDADES

l3.l . Os signatános desta Ata estarão sujeitos às seguintes penalidades:

l3.t.l. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato por' dia e por

descumprime nto de obÍigaÇões Íixadas no Edital e em se us Anexos, sendoqueamulta tem de ser recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município de Belterra através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

li.l.2. Pela inexecução tôtal ou parcial do objeto deste PreEã0,à:

13. I .2.1. Advertênciai
t3.t.2.2. Iüulta de até 10% (dezporcento) sobreo valorestimado de contratação do ltem, no caso de inexecução

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicaçâo oficial;

ti.1.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de até 2 (dois) anos,

13. I .3. lmpedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de atê 5 (cinco) anos,

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição

ou até que seja promovida a reabilitagão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o signatário da Ata

Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços;

Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata;

Não mantiver a proposta, injustiÍlcadamente;

Comportar-se de modo inidôneo;

t.3.5. Fizer declaração falsa;

lj.l -3.6. CometeÍ íraudefiscal;
I3.1.3.7. Falhar ou Íraudar na execução do contrato.
'13,1.8 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justiÍicado e aceito pela

Administração Pública, o signatário desta Ata ficará isento daspenalidades;

üc
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13.1.9 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contÍatar com a AdministraÇAo Pública
poderão ser aplicadas a signatários desta Ata luntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
êfêtuâdos.

14 OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATÁRIOS DA ATA
1,1.1 . Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:
I 4. I . I . Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vinculo empregaticio com o Contratante;
14.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas na

legíslação específica de acrdentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vÍtimas os seusempregados
quando da execuÇão do obieto desta Ata ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do N4unicipio de Belterra;

l4.l.i. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao ServiÇo

da (s) mercadoria (s), originariamente ou vinculada por prevenÇâo, conexão ou continência;
14.I .4. Assumir, ainda, a responsabilidâde pelos encargos frscais e comercials de contrataçÕes dec0rrentes desta Ata.

15 DAS DTSPOSTÇÕES GERATS

I 5.1 . Será anexada a esta Ata cópia do Termo de ReÍerência;
15.2. lntegram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Réferência e
a proposta da empresa;
I 5.3. Nos casos om issos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n0 10.520102, do Decreto n' 3.555/00, do

Decreto n0 7.892/13, do Decreto no 3.722101 , da Lei Complementar n0 123106, e da Lei n0 8.666/93, subsidiariamente.

16 DO FORO
16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santarém-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja salvo nos casos prêvistos no artigo 102, inciso l, alinea "d" da ConstituiÇão Federali

16.2. E, para firmêza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (Três) vjas de igualteor
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo,

Belterra (PA), 19 de julho de 2021Ol9 ta ysigned byIOSE OCIVALOO SILVÁ

DN: c=8& o=lCP-gÍaril, ou=5€cr€ràÍia da
Re(eita Federàldô 8íaril - ÂtB, ou=RFB e-CPF

Al.ou=IEMBÊANCO) ou=239179ó2000105,
o!=presencia,.n=lo5a OCIVALOO 5lLVÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR
EGC COMERCTO E a$inàdode fo,mi d qúàrpô, É6c

aTÀaaDtsTA DF .orúERcLo E ÁracÀD sÍÀ oÉ

INFOBÀíATICA E ÊLFrRô:}76sor7ooorer,
ELETRO:317ó8037000198

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA

E ELETROELEIRONICOS EIREU

CNPJ n" 31.768.037/0001-98
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:


