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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

ENDEREÇO VIL-{ AMERICAN.{, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 6814.1-000

CNPJ: 0 1.6 14. I l210001-01
E-mai l: iicitacac,?brlte[ra.râ.so\,.br

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 02212021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 027/2O2,I.SEMSA

O Municipio de Beltena/SÉCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, através do Fundo Municipal De Saúde,

sediada neste municipio de Beltena/PA, cEP: 68.143-000, CNPJ: 11.186.410/0001-95, doravante denominada

GERENCIADORA, neste ato rêpresentada pelo Sr José Ocivaldo Silva Feitosa, portador do RG n" 2942185 SSP/PA e

do CPF482.1 90.372-53 e a EMPRESA RAUL MUELLER SCHRAMM, nome fanhsia: RIVS COI\4ERCIO E SERVIÇOS,

lnscrita no CNPJ sob no 33.456.016/0001-62, lnscrição Estadual: 109/0404465, sediada à AV. Dois de Novembro

1390, Santa Maria- Baino Patronato CEP: 97020-230, Telefon e: (55) 32226376, e-mail: raul560regao@hoúnail.com,

neste ato representada por RAUL MUELLER SCHRAMM, portador do RG sob n0 1004328066, e do CPF sob n0

443.210.7 40-53, considerando o julgamento da licitaÇão na modalidade de pregão, na Íorma eletrônica, para

REGISTRO DE PREÇOS no 02712021 , publicada Diárlo OÍlcial da União de 1410512021, RESOLVE registrar os preços

da(s) empresa(s) indicada(s) e qualiflcada(s) nesta ATA, de acordo com a classificaçAo por ela(s) alcançada(s) e na(s)

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às norma-s-constantes

na Lei n" 8.6ô6, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçôes, no Decreto n0 7.892, de 23 de ianeiro de 2013 e 8.538

de 6 de outubro de 2015, e em conÍormidade com as disposições a seguir:

c4.

I. DO OBJETO
1. A presente ata rem por REGTSTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E

MÀTERIAL PERMÀNENTE E SUPRIMENToS DE INFoRMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARTA MUNIC|PAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINTSTRAçÃo, FINANçAS E

PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, CULTURA E DESPORTO, _SECRETARIA

MUN|C|PAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO Do MEIO

AMBIENTE E TURISMO, conforme especifúações e condiçôes estabelecidas no Termo de Referência constante do

Anexo I deste Edital e na Proposta de preços da licitante vencedora da licitação'

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS.

2.t. O preço iegisirado, as espeáficaçôes do obieto e as demais condiçôes ofertadas na (s) proposta (s) são as

que seguem:
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EsPEcrFlcAÇÀo Do oBJEro IIARCA UND SEIí SA SE[IAF SEI\1ED sÊt\{TEPS SE]\IAT
QTD

ÍOTÁL
VALOR

UND.

VALOR

ÍOTAL

55

TELA DE PROJEÇÃ0 em lona

relÍátil c/ triÉ, loopolegadas (2 x

1,5m).

TES UND ic 05 10 03 X 28
R$

538,00

R$

15.054,00

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL

M0N0CROMATICA lmpressáo a

Laser, lVonocÍomática, DuPlex,

Bivolt, c/ Allmentador automático

de documentos conexão

USB/LAN Display LCD

Touchscreeni Conexôes Ethernet

e USB 2.0 de alta velocidade.

PANTUfu] UND 10 a2 05 03 X 2A

R$
1.874,1

7
37.483,40

6C

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
l\,4onocromatica, ResoluQão de

Cópia (mâima)Até 1200 x 600

dpi; Copia sem uso do PCSim;

Capacidade t!4áx. do Alimenlador

Automâtico de Documentos
(ADF)40 ío hasrbivo t

IP 02 x 03 X i5
R$

1.279,9

I 19.199,85
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PREFEITUR,\ ]IIUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68 t43-000

CNPJ: 01.614. I l210001-01
E-nrai l: !jqiÊ!!cL@bclterÍn. pa.so\,.br

2.1 .2 O Valor Global Anual será de até R$ 97.097,'10 (Noventa e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos).

2.1,3, A existência de preços registrados não obriga o l\,4unicipio de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL

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

realização de licitação especiÍlca para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneflciário do Registro a

preferência de Prestação igualdade de condições.
2.1.4 A ala de Registro de Preços terá validade de 12 (doze ) meses, a contar da data de sua assinatura, digo: de

í9 de julho de 2021 a 19 dê julho de 2022.

3 DOS ORGAOS PARTICIPANTE OU ADERENTE
3.1 O órgão gerenciador será a sEcRETARtA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Belrerra:

Orgãos participantes:

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

Secretaria dê Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS. CNPJ: 18'148.649/0001'10

Secretaria Municipal De Gêstão Do Meio Ambiente E Turismo CNPJ: 32.434'37 410001-01

Secretaria Municipal De Administração, Finanças e Planeiamento - SEMAF CNPJ: 29.578.965/0001'48

Caberá ao Íornecedor beneficiário da Ata de Sistema de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou nâo do fornecimento, desde que este íornecimento não prejUdique as

obrigaÇões anteriormente assumidas;

3,2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgAo ou entidade da Admlnistração que não tenha

participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgão 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 .89212A13 e

no Decreto no 9.488i2018.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preç0, observadas as condiÇÕes nela estabelecidas, optar

pela aceitaÇâo ou não do fornecimento, sem prejuizo dos quantitativos regisúados em Ata, desde que este fornecimento

náo prejudique as obrigações anteriormente assumidas e que a soma de todas as adesões náo ultrapasse ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na ata de regrstro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirêm.

3.4 Não poderão exceder, por ôrgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento

convocatório e regisüados na ata de regisko de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

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

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

de eventuais penalidadãs decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relaçâo às suas próprias

contratações, inÍormando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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II\,4PRESSORA

I\,4ULTIFUNCIONAL COLORIDA,

Lmpressão a jato de tlnta,

coloÍida, Bivoll, c/ AlimentadoÍ
aulomático de documentos,

conexâo USBMi-Fi.

.JND
05 c5 x x

ô4

SCANNER DE MESA
Digltallzador com Alimentação
Automátlca de folhas Scanner de
secÍetária com alimentação
automátrcai Unldade do sensor
de digitalzaçáoi SensoÍ C|úOS

CIS de 1 lnhat ResoLução ópticai
600 dpit Fonte de luz: LED

RGB;BlV0LT

CANON ,]ND c4 c5 04 x2 X 15
R$ RS

14.999,85

VALoR TOTAL DA ATA: R$ 97.097,10 (Noventa e sete mil e noventa e sete reâis e dez centavos)
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4. REVISAO E CANCELAMENTO
4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praiicados no

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto

ao (s) fornecedor (es);
4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no meÍcado por motivo superveniente, a

Administração convocará o(s) Íornecedor (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 tornar-se superior aos preÇos registrados e o fornecedor não puder cumpÍir 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 conÍlrmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e.
4.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade 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 mais vantajosa.

4.6 O registro 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 aceitâvel;
4.9 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese dêste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

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

gerenciador e ôrgão (s) participante (s).

4.7 O cancelamento de registros nas hipôteses previstas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será formalizado por

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

4.7.'1 O cancelamento do regisüo de preços poderá oconer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou

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

4.7.2 Por razão de interesse público; ou

4.7.3 A pedido do fornecedor.

5. DAALTERAÇÁO DAATA DE REGISTRO DEPREÇOS

5.1 O preço registiado poderá ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei n0 8.666/93,

em deconência de eventual 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 Íornecedores;

5.2 Quando o preço iniôialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no

mercado. o órgão gerenciador deverá:

5.2.'1 Convocar o Íornecedor visando à negociação paÍa redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;
5.2.2 Frustrada a negociação, liberaro Íornecedor do compromisso assumidoe cancelaro registro, sem aplicaÇãode

penalidade;

b.2.3 Conuoca, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de

classiÍicação original do cerlame.
S.3 euãndoõpreço de mercado se tornar su perior aos preços registrados e o íornecedor, mediante requerimento

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

5.4 Convocar o fornecedor visando à negociaçâo de preços e sua adequação ao praticado pêlo mercado nos

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

em razão da superveniência de fatos imprevisiveis, ou previsíveis, porém de consequéncias incalculáveis,

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso Íortuito bu fato do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N" 45, BA IRRO CENTRO - CEP: 68 l,t3-000

CNPJ: 0 1.614. I l210001 -01
E-mail: licitacao.'ôbe ltc!'râ. Da. qo\ . br

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
5.5 Caso inviável ou frustrado a negociação, liberar o foÍnecedoÍ do compromisso assumido, caso a comunrcaçào
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 íornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação, quando cabível,
5.7 Havendo qualquer alteraçâo, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro.de Preços
aos órgãos participantes, se houver.

6. DA CONTRATAçÂO COM OS FORNECEDORES
6.1 A contrataçâo com o fornecedor registÍado observará a classiÍlcação segundo a ordem da última proposta
apresentada durante a íase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante:
a) lnstrumento contratual;
b) Emissâo de nota de empenho de despesa ou

c) Autorização de compra; conÍorme disposto no artigo 62 da Lei n0 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes
do Decreto na7 .892113.
6.2 O órgão convocará a Íornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contrataÇão no prazo de 5 (cinco)
dias úteis;

a) Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou,
b) Assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançoes previstas no Edital e

na Ata de Registro de Preços.
6.3 Esse prazo poderá ser pronogado, poÍ igual periodo, por solicitação justiÍicada do fornecedor e aceita pela

Administração;

6.4 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressoes
contratuais que se Íizerem necessários, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial âtualizado do

contrato;

6.5 E vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato;
6.6 A Contratada deverá manter durante toda a execução do conkato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condiÇões de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaÇão;

6.7 A existência de percentual registrado não obriga o l\4unicípio de Belterra através da SECREIARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a flrmar as conÍataÇoes que dele poderão advir, Íacultada à utilização

de outros meios, respeitada a legislação vigente, sem que caiba aos signatános desta Ata qualquer indenizaÇão ôu

recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preÍerência em havendo igualdade de condiçoes;
6.8 O compromisso de Prestação (s) Serviço (s), apenas estará caracteÍizado a partir do recebimento, por

signatáno desta Ata, de Ordem de Fornecimento da unidade requisitante do lVunicípio de Belterra através da

SECRETAR|A MUNIC|PAL DE SAÚDE /FUNDO MUN|CIPAL DE SAÚDE, decorrente da Ata de Registro de Preçosi

6.9 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 especificação da data de entrega do

documento e a idêntiÍicação e assinatura do responsável pelo recebimento do documento em nome do signatário;

6.10 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao lúunicipro de Belterra/

SECRETAR|A MUN|C|PAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, desde que devidamente com.provada à

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

6.11 Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Registro de Preços, obseÍvadas as condiçoes aqui

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

Ata, desde que este Íornecimento não prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas;

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

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

6,13cada contrato que por ventura for Íirmado com o fornecedor terá vigência até 31 de dezembro.
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7.1. O Íornecimento do obleto deverá sêr, conforme solicitaÇão da Secretaria compêtente;
7.2. O (s) objeto(s) deverão ser entregues no local e no horário deflnido na Ordem de Serviço e/ou Nota de

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

entre outras que possam existir, seguros, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários;
'1.4. O (s) serviço (s) estará (ão) suleito (s) à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as

especificações pactuadas no Editale em seus Anexos;

7.5. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das

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

mesma no prazo de (24 horas), contada do recebimento da notiÍlcação, sem ônus para o l\,4unicipio de Belterra/

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E iNdEPENdENtEMENtE dE EVENTUAI APIiCAçãO

das penalidades cabiveis;
-t.6. Se houver diíerenÇa 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;
j.j. Para todas as operações de transporte, os signatários dêsta Ata proverão equipamento, dispositivos, pessoal

e supervisão necessários à execução das tarefas emquestão;
j.B. Os serviços deverão ser executados parceladamente de acordo com a necessidade e Solicitação do

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

t
iT,

8 DO PREçO
8.1. Durante ô prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar o percentual de desconto

oÍerecido no Pregã0, devidamente registrado no Anexo ldesta 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

fornecimentoi, incluindo, alem do tucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de

qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas;
'g.:. 

É veOada a alteração do percentual de desconto regisÍado durante o prazo de validade desta Ata, exceto em

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espêcie;

8.4. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, O Município de Belterra através do SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAúDE /FUNDo MUNICTPAL DE SAÚDE manterá pesquisa frequente dos preços de mercado do (s)

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

mercado;
8.4.1. o Municipio de Betterra através do sEcRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em

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

signatário (s) áesta Áta para promoue, á renegociação dos pÍeços nela registÍados, de forma a torná-los compativeis

com os de mercado.

I DAS OBRIGAçÓES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

9.1.1. são obrigações do Ír4unicípio de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO

MUNICIPAL DE S1ÚDE permitir o acesso de íuncionários dos signatários desta Ata às suas dependências, para a

entrega das notas flscais/faturas;
9.1.2: prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviÇos que venham a ser solicitados pelos

empregados dos signatários desta Ata;

9. I -3. Imped ir q ue terceiros executem os serviços objeto d este Pregão;

9. t .,+. EÍetuar, periodicamente, pesquisa de preços do (s) serviço (s), a flm de averiguar a vantagem.da proposta

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

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

do Edital e de seus Anexos e desta Atai

9.1.6. Fazer solicltaÇao formal da Secretaria solicitante, para que sejam Prestados os Serviços;
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9.1.7. Fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela Contratação;
9.1.8. Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer Íalhas ocorridas, consideradas de natureza

grave;

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

Reglstro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigaçoes:

9.2.1. Ser responsável, em relação 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. EÍetuar o Serviço dentro das especiÍicaçÕes e/ou condiçÕes constantes no Edital de Pregão e em

SEUS ANEXOS;

9.2.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontrataçÕes não

autorizadas pelo l\4unicÍpio de Belterra-Prefeitura lrilunicipal/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

9.2.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao lVunicipio de Belterra-Prefeitura lVunicipal/

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OU A IETCC OS, dECOTTENTES dE SUA CUIPA OU

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

9.2.5. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do l\,4unicipio

dE BEIIETTA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OU bENS dE IETCE OS, qUANdO

estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento objeto desta Atai

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

sEcRETARtA MUNtCtpAL DE SAÚDE /FUNDO MUN|CIPAL DE SAÚDE obrigando-se a atender, de imediato, todas

as reclamações a respeito da qualidade do obieto fornecido;

9.2.7 . Comunicar por escrito o tvlunicípio de Belterrai SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

9.2.8. Emitir mensalmente, relatório dos serviÇos prestados;

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

9.2. 10. Manter, durante toda a execuÇâo do Serviço, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas as

condiÇões de habilitação e qualificação exigidas no Pregã0.

1O OBRIGAÇÔES GERAIS DO CONTRATO

10. I . Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte:

t0.l.t. E expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do ÍÚunicípio de

BEIIETTA/ SECÉETARIA MUúICIPAL DE SAÚ01 /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OU qUE NEIA OCUPE CATgO dC

confiança, durante a vigência desta Ata;

l0. t .2. E expressar;ente proibida, tambem, a veiculaÇão de publicidade acerca desta Ata, salvo se houver prévia

autorização do t\,4unicÍpio de áettenai SECRETARIA MUúlClPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

í1 DO PAGAMENTO
I l.l . Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte documentaÇão, sem os quais

não serão atendidos:
I 1.2. Atestado de Recebimento e AprovaÇão, emitido pela Unidade Requisilante;

I l.i. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE);

11.4. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação Íinanceiã ou previdenciária, sem que issó gere direito à alteração de preços ou á compensação Ínanceira

por atraso de pagamento;

11.5. O pagam;nto será eÍetuado em até o 3o(trinta) dias subsequente da execuçâo e Serviço, mediante a

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

uj erouu de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade

expresso na própria certidão,
RAUL MUELLER Ás'nado de 

'ormà 
r'q drpor

SCHRAtulM !.1)1.7405r 1145601600016

44321074053:3345 ']Dãdôr:202r 07 20 ÚJ0.re
6016000162



PRET'EITUR,{ MUNICIPAL DE BDLTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N' 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68 143-000

CNPi: 01.614.1 l21000 l-03
E-rrai l: Iiciracaoiâbeltclra.ta.qov.br

toà
" r(r'-

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, l-ei n"
8.036/90), através da apresentação do CRF - CertiÍicado de Regularidade do FGTS;
c) Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3", da

Constituição Federal), através da apresentação da - Certidão Federal;
d) Prova de situaçâo regular perante o Tribu nal Su perior do Trabalho (Lei n'1 2.440/'1 1 )

11.6. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente no l\,4unicipio de Belterra/
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o pagamento será efetuado no primeiro dia

útilsubsequente;
t1.7. o tvunicipio de Betterra atÍavés do sEcRETARIA MUNIC|PAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário

desta Ata;
I1.8. O pagamento efetuado não isentará os signatános desta Ata das responsabilidades decorrentes do

fornecimento do objeto

12 DO CONTROLE DA EXECUçÃO DO CONTRATO
12.t. A Íiscalização da contratação será exercida por um representante do SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAúDE /FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE nomeado através de portaria, ao qual competirá dirrmir as dúvidas que

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

12.2. A Íiscalização de que tÍata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedoÍa, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregulandade, ainda que Íesultante de imperÍeições técnicas, vicios redibitôÍios, ou

emprego de material inadeq uado ou de q ualidade inferior, e, na oconência desta, não implica em corresponsa bilid ade

da AdministraÇão ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n0 8 666/93;

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 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 Íaltas ou defeitos observados e encanrinhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabíveis.

13 PENALIDADES
l3. L Os sig natános desta Ata estarão suleitos às seg uintes penalidades:

l3.l.l. Pagamento de multa de 0,30/o (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato por diae por

descumprimênto de obrigações flxadas no Editale em seusAnexos, sendoqueamulta tem de ser recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunrcaçâo pelo Municipio de Belterra através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.1.2. Pela inexecuÇão total ou parcial do objeto deste Pregão,à:

13.1.2.1. Advertênciai
13. t.2.2. l\.4ulta de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado de contratação do ltem, no caso de inexecuÇão

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no pÍazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oícial;

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

prazo de ate 2 (dois) anos.

Ij. t .3. lmpedimento de ticitar e de conÍatar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

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

ãu até que seja piomovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o signatáriô da Ata

q ue:
IJ

lJ

J

J

J

Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços;

Ensejar o retardamento da execuÇão do obieto desta Ata;

Nâo mantiver a proposta, injustiÍlcadamente;

CompoÍtaÊse de modo inidÔneo;

Fizer declaração íalsa:

Cometer fraudeÍiscal;
Falhar ou Íraudar na execução do contrato.

I .3.4
1.3.5

1.3.6

t .3.'7
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13.1.8 Comprovado impedimento ou reconhecida íorça maior, dêvjdamente justiÍicado e aceito pela
Administração Pública, o signatárjo desta Ata flcará isento daspenalidades;
13.1.9 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14 OBRTGAÇOES SOC|AIS, COMERCTATS E FISCA|S DOS STGNATÁR|OS DA ATA
l,4.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:
l4.l.l. Assumira responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais pÍevistos na legislação
sociale trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão
nenhum vinculo empregatício com o Contratante;
14.1.2. Assumir, tambêm, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na
legislação específica de acidentês de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seusempregados
quando da execução do objeto desta Ata ou em conexâo com ela, ainda que acontecido em dependência do
SEcRETARIA MUNtCtpAL DE SAÚDE /FUNDO MUNtCtpAL DE SAúDE do Municípjo de Belterra;
l4.l .1. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao Serviço
da (s) mercadoria (s), originariamente ou vinculada por prevençã0, conexão ou continência;
14.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de contrataçÕes decorrentes desta Ata,

í5 DAS D|SPOS|ÇOES GERATS
15. I . Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência;
15.2. Integram o Edital, independentemente de transcriÇão, a Ata de Regisko de Preços, o Termo de Referência e
â proposta da empresal
I 5.3. N os casos omissos aplicarse-ão as d isposiçÕes constantes da Lei no 10 .520102, do Decreto n " 3.555/00, do
Decreto n0 7.892/13, do Decreto no 3.722101 , da lei Complementar n0 123/06, e da Lei n0 8.666/93, subsidiariamente.

í6 DO FORO
16.1. As quêstões decorrentês da execução deste lnstrumento que não possam ser dirimidas administrativamente
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santarém-PA, com exclusão de qualquer ouko, por mais
privilegiado que seja salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso l, alinea'd" da ConstituiÇão Federali
16.2. E, para íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (Três) vias de igualteor
e íorma, para que surtam um só eÍeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Dq,r.riysiened byrosE ocrvAlDosiLVÀ Belterra (PA), 19 deJulho de 2021.
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