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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA.
ENDEREÇO VILA AMERICANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68 l.1i-000

CNPJ: 0 l.6l4.l l210001-03
E-mail: Iicitacaoílibeltcrra.pa.qov.br'

C-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" O3O/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO O3O/2O21.SEMSA

O Município de Belterra/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, através do Fundo l\4unicipal De Saúde,
sediada neste município de Belterra/PA, CEP: 68.143-000, CNPJ: '11.'186.4'10/0001-95, doravante denominada
GERENCIADORA, neste ato representada pelo Sr Jose ocivaldo Sjlva Feitosa, portador do RG n" 2942'185 SSP/PA e

do CPF482.190.372-53 e a EIIPRESA MARIA DO SOCORRO DINZ DA SILVA 2í52148300, nome fantasia: PADRÃO

SOLUçÔES & SERVIÇOS, lnscrita no CNPJ sob no 40,491.488/0001-11, sediada Rus Prefeito Jackson Lago, n" 32
quadra B, Residencial Esperança, São Luiz -[,44. CEP: 65.064-524, Inscrição Estadual no 12.680878-3, Telefone:
(98) 98579-5353, e-mail: oadraosolucoesservicos@gmail.com, neste ato representada por Phellipe Rodrigo Oliveina

Gouveia, portador do RG sob n0 021503652002-1, e do CPF sob no 058.985,433-09, considerando o jujgamento da
Iicitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no 02712021, publicada Diário

OÍlcial da Uniáo de 1410512021, 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 n0 8.666, de 21 de junho de '1993 e suas
alteraçÕes, no Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com

as disposiçÕes a seguirl

1. DO OBJETO
1. A PTESENTE AtA tEM POT REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E

MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo, FINANÇAS E

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

MUNtCtpAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCTAL E SECRETARTA MUN|C|PAL DE GESTÃO DO MEIO

AMBIENTE E TURISMO, conforme especificaçÕes e condiÇoes estabelecidas no Termo de Referência constante do

Anexo I deste Edital e na Proposta de preÇos da licitante vencedora da licitaÇâo.

2. DOS PREçOS, ESPECIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificaçoes do objeto e as demais condiçoes ofertadas na (s) proposta (s) são as
que seguem:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N" .15. BAIRRO CENTRO - CEP: 68141-000

CNPJ: 01.614.1 l210001-03
E-rrail : I icitacaúàbd!güa.La-{a!]I

5400 rpnr.

VALoR TOTAL DA ATA: R$ 29.680,07 (vintê e nove mil, seissentos e oitentâ rêais e sete centavos)

2,1.2 O Valor Global Anual será de atê R$ 29.680,07 (vinte e nove mil, seissentos e oitênta Íeais e sete centavos)

2.1.3. A existência de preços registrados não obriga o lvlunicipio de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a firmar as contrataçôes que de{es poderão advir, facultando-se a

ea|zaçào de licitação especÍfica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário 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
19 de julho de 2021 a 19 de julho de 2022.

3 DOS ORGÂOS PARTICIPANTE OU ADERENTE
3. 1 O ôrgào gerenciador sêrà a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Belterra'

Orgãos participantes:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMED.CNPJ:29.578.957/000í-00
Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF.CN PJ 29.578.965/0001-48

Secretaria de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS. CNPJ: 18.148.649/0001-10

Secretaria Municipal De Gestão Do Meio Ambiente E Turismo. CNPJ: 32.434.37 410001-01

Caberá ao fornecedor beneÍlciário da Ata de Sistema de Registro de Preços, observadas as condições nela

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

obrigaçoes anteriormente assumidas;
3.2 Poderá utilizaÊse da Ata de Registro de Preços qualquer órgâo ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante previa consulta ao Orgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem

e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei no 8.666/1993, no Dêcreto no 7.89212013 e

no Decreto n" 9.488/20'18.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do Íornecimento, sem prejuizo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento

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

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

independentemente do número de órgãos não pa(icipantes que aderirem.

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

convocatório e regiskados na ata de registro 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 cumprimento
pelo Íornecedor das obrigaçôes contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla deÍesa e o contraditório,

de eventuais penalidâdes decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relaÇão às suas próprias

contrataçôês, informando as ocorrências ao órgáo gerenciador.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
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 promovêr as negociaçõês junto

ao (s) fornecedor (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 reduçâo dos preços aos valores pratcados pelo

mercado
4.3 O fornecedor que nâo 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 pudêr cumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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4.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pêdido 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 órgáo gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro

de prêços, adotando as medidas cabiveis para obtenÇão da contratação maisvantajosa.
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
justificativa aceitável;
4.9 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese dêste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou.
4.6.3 Sofrer sanção administrativa cujo eÍeito torne-o proibido de celebraÍ contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão (s) participante (s).

4.1 O cancelamento de regishos nas hipóteses prevístas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será Íormalizado por

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório ê a ampla deíesa;
4.7.1 O cancelamento do reglstro de preços poderá ocorrer por Íato superveniente, decorrente de caso Íortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.7.2 Por razão de interesse público; ou

4,7,3 A pedido do Íornecedor.

5. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei no 8.666/93,
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociaçóes junto aos fornecedores;
5.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no

mercado, o óÍgão gerenciador deverá:
5.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociaçâo para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;
5.2.2 Frustrada a negociaçã0, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;

5.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de

classiÍicação oÍiginal do certame.
5.3 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o íornecedor, mediante requerimento

devjdamente comprovado, não 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 art. 65 da Lei no 8.666/93, quando cabivel, para rever o preço registrado

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

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de Íorça maior, caso fortuito ou fato do
prÍncipe, conÍigurando álea êconômica extraordinária e extracontratual.
5.5 Caso inviável ou írustrado a negociação, libêrar o íornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçào

ocorra antes do pedido de íornecimento, sem aplicação da penalidade se coníirmada a veracrdade dos motivos e

comprovantês apresentados; e

5.6 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabÍvel.

5.7 Havendo qualquer alteraçã0, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços

aos órgãos 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 origem à presente ata e será íormalizada mediante:

a) lnstrumento contratual;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERR"A
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CNPJ: 01.614.1 l210001-01
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b) Emissão de nota de empenho de despesa ou
c) Autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei no 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes

do Decreto na7 .892113.

6.2 O órgâo convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contrataÇâo, no prazo de 5 (cinco)

dias úteisj

a) EÍetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou,

b) Assinar o Contrato, sob pêna de decair do direito à contrataçã0, sem prejuízo das sançÕes previstas no Edital e

na Ata de Registro de Preços.
6.3 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justiÍlcada 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 fizerem necessários, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato;
6.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do conkato;
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 licitação;

6.7 A existência de percentual registrado não obriga o iVunicípio de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a firmar as contratações que dele poderão advir, Íacultada a utilização

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

recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência em havendo igualdade de condições,
6.8 O compromisso de Prestação (s) Serviço (s), apenas êstará caracterizado a partir do recebimento, por

signatário desta Ata, de 0rdem de Fornecimento da unidade requisitante do lVunicípio de Belterra através da

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, decorrente da Ata de Registro de Preços;

6.9 A unidade requisitante enkegará 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 identificação 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 I\,4unicípio de Beiterra/

sEcRETARtA MUN|C|PAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, desde que devidamente comprovada à

vantagem e, ainda. ser observado o disposto na subclàusula anterior:

6.11 Neste caso, poderão os signatários 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 nâo preiudique as obrigações anteriormente assumidas;

6.12 Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obrigados 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 for firmado com o Íornecedor terá vigência até 31 de dezembro.

7 DO FORNECIMENTO
7 .t. O fornecimento do objeto deverá ser, conÍorme solicitação da Secretaria competente,

7.2. O (s) objeto(s) deverão ser entregues no local e no horário deÍinido na Ordem de Serviço e/ou Nota de

Empenho:
7 .3. Corrêráo por conta dos signatários desta Ata todas as despesas relacionadas a execução do serviÇo, inclulndo,

entre oukas que possam êxistir, seguros, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários;

7.4. O (s) serviço (s) estará (ão) sujeito (s) à verificaçã0, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as

especiflcações pactuadas no Edital e 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 nô que tange a

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

sEcRETARtA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e independentementê de eventual aplicação

das penalidades cabiveis;

c

N

P4

;
f
f
t-

ô
tl



PRXFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N.,{5. BAIRRO CENTRO - CEp: 681.1j-000

CNpJ: 0 I .6 I 4. I l21000 I _03

E-mail: licitacao,'ràbel lct'Í.t.1 :a.qov.trr

7:6:. S. houver diferença entÍe as quantrdades constantes na Ordem de Serviço eiou Nota de Empenho e as
efetlvamente entregues, o signatáno desta Ata deverá providenciar a complementação necessária no prazo máximo
de 24 (vinte e quatÍo) horas, contada do recebimento da notificação;
7 7 Para todas as operaçôes de transporte, os signatários desta Ata proveráo equipamento, dispositivos, pessoal
e supervisão necessários à execuçâo das tarefas em questão;

l'8, Os serviços deverão ser._executado-s parcelldamente de acordo com a necessidade e Solicitação do
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

I DO PREÇO
S l Durante-o prazo de vigência desta Ata, seus signatános Íicam obrigados a aplicar o percentual de desconto
oferecido no Pregã0, devidamente registrado no Anexol desta Ata, sobre oi preços da (s) meicadoria (s1 que constam
no mesmo Anexo;
8 2 0s preços a serem pagos após a aplicação do desconto serão a única e complêta remuneração pelos
fornecimentos, incluindo, além do lucro, todas aÀ despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de
qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionaãas:

.8'3. 
E vedada a alteração do peÍcentual de desconto registrado Jurante o prazo de validade desta Ata, exceto em

face da superveniência de normas federais aplicáveis à eJpécie;
E l. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. O lVunicípio de Belterra auavés do SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SnÚDe manierá pesquisa frequente dos preços de mercado do (s)
serviço (s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registradôs nesta Ata com os preços praticados no
mercado;
8 '+.1, o N/unicipío de Belterra através do SECRETARTA MUNtctpAL DE SAúDE /FUNDo MUNtclpAL DE sAúDE em
caso de comprovação de que os preços regishados são maiores que os vigentes no mercado, convocará o (s)
signatário (s) desta Ata para promover a renegociação dos preços nela registraãos, de Íorma a torná-los compativeis
com os de mercado.

I DAS OBR|GAÇÕES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

?:.1.,1,, São obrigações do l\ilunicÍpio de Belterra atravês da SECRETARIA MUNICIpAL DE SAúDE /FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE Permitir o acesso de funcionários dos signatários desta Ata às suas dependências, para a
entrega das notas Íiscais/faturas;
9.1.?. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pelos
emprêgados dos signatários desta Ata;
9. I .3. lmpedir que terceiros executem os serviços objeto deste pregão;
9.1.4. Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços do (s) serviço (s), a fim de averiguar a vantagem da proposta
e a media de preços sob a qual será aplicado o percentual de descónto ofertado pelos Jgnatários deita Ata;
9 lj, EÍetuar o pagamento devido pela Prestação do (s) serviço (s), desde que crÃpridas todas as exigências
do Edital e de seus Anexos e desta Ata;
9.1.6. Fazer solicitação formal da secretaria solicitante, para que sejam prestados os serviços;
9 1.7. Fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela Contratação;
9.I .8. Comunicar oÍicialmente aos signatários desta Ata quarsquer Íalhas ocorridas, consideradas .de natureza
grave;

9.2. Caberá a cada um dos signatános desta Ata, para a perfeita execução do servrço (s) descritos nesta Ata de
Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigações:
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 contribuiçoes, inàenizaçoes e oukas 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. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não
autorizadas pêlo Municipio de Belterra-Prefeitura Municipal/ SECRETARTA MUNtCIpAL DE SAúDE /FUNDO
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MUNICIPAL DE SAÚDE
9 2'4' ser resÔonsável peloj 

931o, causados diretamente_ao l\4unicípio de Belterra-prefeitura l!,lunicipal/SECRETARIA MUNlclPÀL DE SAúDE /FUNDo úilr'rrc]ÉÀi rii ônúDE ou a t.àái,ár, o..ã,i.rte-s de sua curpa oudolo, quando do Serviço da (s) mercadoria (s) em apreço;e z ) ser responsável por quaisquer danos iausados diretamente aos bens de propriedade do ivunicipiode Berrerra/ SEcRETARTA MUNrcrpAL or bauói /iuruõôürjrurciiÀl-ôi;ÃiroÉ ;r;J;riII.,.u,,o, q,,ndoestes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento objeto desta Ata;e.2.6. prestar todos ll..u§tfl::llgito, qr; i;r; soucitados peto Município de Betterra através doSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDó Núr'riCr-t'a"róÊ ànuDE obrigando-se a atender, de imediato, todasas reclamaçôes a respeito da quaridade do ooleto tornecrof: 
vvrlvorruu-sc d dtcrrueÍ. o(

1'z' t uomunrcar 0or escrjto o lt/unicípro de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE /FUNDOMUNIcIPAL DE sAÚDE qualquer anormalidade de caráte,. urgentJe prestar os escrarecimentos que jurgar necessárioj
: . 8 Emitir mensatmente. retatório dos ,.riço, pÀrtá0"Ã;'- 

'

9.2.9. Observar às normas legais de ,"grrrniu , qru à.ã.ui.,t, u atividade;9 2'10' Manter' durante toda a execuçãô do servlçà, .m.àrpàtiuitiauou com as obrigações assumjdas, todas ascondiçôes de habilitaçào e qualificação eiigidas no pregã0. '
'10 oBRtcAÇÕES cERA|S DO CONTRATO

]9 I . Deverá cada stgnatário desta Ata observar, ainda, o sequinte:l0l l E expressamente prolbida à contrataçào o. r.riioi p".rt ncente ao quadro de oessoal do lr/unicipio deBetterra/ SEcRETARTA MUNrcrpAL DE sAúDa lrúruú üiiüõrpAl DE sAúDE ou qJe nera ocupe cârgo deconfiança, durante a vlgência desta Ata;
I0 l I E expressamente proibida, também. a veiculação de publicidade acerca desta Ata. salvo se houver préviaautorizaçâo do Ívunicípio de Beiterra/ sECRETAnTn ruúriôrpÀiôi ôÀiõiÊu'^rj:,ôniüilo,iÍft,Ê.orou
1,I DO PAGAMENTO

,ij.,;.irl 3il,i:,i.de 
pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte documentação, sem os quais

I 1.2. Atestado de Recebimento e Aprovação, emitido pela Unidade Requisitante;I1.3. Nota Fjscal Fatura ou Nota Fiscal (DÁNFE);
l l 4 Nenhum pagamento será.efetuado aos iignatários desta Ata enquanto pendente de liquidação qualquerobrigaçâo financeira ou previdenciária, .e, qr. ir.ã gà..à ãrrerlã â"arteraçao de preços ou à compensação frnanceirapor atraso de pagamento;
It s 0 pagamento será efetuado. em ate o 30(trinta) dtas subsequente da execuçâo e serviç0, mediante aapresentaÇào de Nota F,scar (depósito em conta correntá do fornecedor). acompanhadas:a) Prova de reqularidade oaÍa com a.Fazenda neoeà1, Éstaauat e IVunicipal do domicíljo ou sede dacoNTRATADA através de certiaoes expedidas pelos àrgã0.;r;.tunt.r, que estejam denuo do prazo de varidadeexpresso na própria certidão;
h) Prova de sítuaÇào requrar.peranre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (ad, 27. a,Leif"
l:or6,n_l): I,ir-., da ap-resentaçáo do CRF _ Cenificado J. nàs,iàiouo. oo rcrs,. Fr.va de srtuacão rêourar perante o rnstituto Nacionãr de segurrdade éociaHNSS (art. 195, § 3., daConstituiçào Federal;, átraves"da apresentação da _ Certidão Federal;

ll ^ ::.:1!^. 
sliufyl 

leouyar oerante o Íribunai Superior do iãbaino (Lein"12 440t11)I r'o l\0 caso d0 termino do ora-zo de..pagamento ocorrer em .dia sem expediente no lvunicípio de Belterra/SECRETARIA MUNÍC|PAL DE SAúDE lruúoó NuHiôrÉÃl óelnuoe o pagamenro será eÍetuado no pnmejro djaútil subsequente;
Il T o Municíplo de Belterra através do SECRETARIA MUNtctpAL DE SAúDE /FUNDo MUNIctpAL DE SAúDE

!:|,"Ji!|o"'' 
do montante a pagar os valores correspondentás a muttas ou inaenizaçoes J"ráá, po, signatário

l l 8 o pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das responsabilidades decorrentes do
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12 DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1.__ ._ 1-Í:calização da contratação será exercida por um representante do SECRETARIA MUN|CIPAL DE
SAUDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nomeado atravás de portaria, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Adminiskação.12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a respónsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vicios redjbitôrios, ou
gmqrego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no g.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 Íuncionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à reguÍarização das faltas ou deÍeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

13 PENALIDADES
1i.1. Os signatários desta Ata eslarão sujeitos às seguintes penalidades:
13.1.1. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato por dia e por
descumprimento de obrigações Íixadas no Editale em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo

I3.Ii.10 de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo l\4unicípio dê Belterra através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDÉ
l3- I .2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregã0, à:
13.1.2.1. Advertência;
13.1.2.2. ÍVulta de até 100k (dez por cento) sobre o valor estimado de contratação do ltem, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhída no prazo de 15 (quinze) dias, contàdo da comunicação oÍicial;
l3.l .2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçãg, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.
l3.l.l lmpedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até S (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citaçâo e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determjnantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penaljdade, o signatário da Àta
que:

13. I .3. I . Deixar de assinar a Ata de Registro de preços;

13.1.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata;
13.1.3.3. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
13.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.3.5. Fizer declaração falsa;
l3.1.3.6. Cometer íraude Íiscal;
13.1.3.7. Falhar ou Íraudar na execuÇão do contrato.

11 
1 ,8 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justiflcado e aceito pela

Adminishação Pública, o signatáno desta Ata ficará isento daspenalidades;
13.1.9 As sançóes de advertência e de impedimento de licitare contratar com a Administração pública
poderão ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a de multa, descontando-a dos pagãmentos a serem
efetuados.

fornecimento do objeto

14 OBRTGAÇÔES SOC|AIS, COMERCIATS E F|SCA|S DOS StcNATÁRtOS DA ATA
14. I . Adicionalmente, cada um dos sjgnatários desta Ata deverá:
l4.l.l. Assumira responsabilidade portodos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislaçào
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados nâo manterão
nenhum vinculo empregaticio com o Contratantel
14.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes estabelecidas na
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legislação específica de acidêntes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vÍtimas os seus empregados
111!9-q1 9*9tyção do objeto desta Ata ou em conexão com êla, ainda que acontecidá Lm áàpenooncia aoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE dO Ir4UNiCíPíO dE AEItETTA; 

-'
l4 l 3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhjsta, civil ou penal, relacionadas ao Serviçoda (s) mercadoria (s), originariamente ou vincurada por prevençã0, conexão ou continência;I4 l 4 Assumir, ainda, a responsabilídade pelos encargos fiscáis e comerciais de contratações decorrentes desta Ata.

í5 DAS D|SPOS|ÇOES GERATS
15.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Reíerência;l5'2 lntegram o Edital, independentemente de transcrição, a Àta de Registro de preços, o Termo de Referêncja ea proposta da empresa;
l5'3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposlções constantes da Lei no 10.520102,d0 Decreto n" 3.555/00, doDecreto n0 7 892/13, do Decreto na 3.722101 , da Lei ôomplementar no 123/06, e oa t-ei nl a oooló:-, iubsidiariamente.

í6 DO FORO
I 6 l ' As questôes decorrentes da execução deste lnstrumento que não possam ser dirimidas admin jshativamente
serão processadas e jurgadas no Foro da comarca de Santarém-pA, com excrusão à" qràqr.i árt., por maispnvilegiado que seja sarvo nos casos previstos no arugo 102, jnciso r, arínea ,,a,, 

oa constituiçáo iàoerat;
16 2 E, para firmeza e validade do.que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em ó3 (Três) vias de igualteore 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.

Digitally signed by JOSE OCTVALDO STLVA
fE|TOSÁ:48219037253
ON:.=8R, o=lCP-Bratil, ou=Secreraíia dã
Re.eita Federaldo Srasil- RFB, ou=RFB e,CpF
43, ou=(EM BRANCO), o u= 23917962000105,
ou=presencial, cn=JOSE OCTVALDO STLVA
FEIÍOS4i48219037253
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