
ATA-DE REGTSTRO DE PREÇOS No 031/202í
PREGAO ELETRONICO SRP NO O27i2O21.SEMSA

0 lt/unicípio de Belterra/SECRETARIA IVUNICIPAL DE SAÚDE, através do Fundo lVlunicipal De Saúde,
sediada neste município 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" 2942185 SSp/pA e
do CPF482.190.372-53 e a EIvIPRESA COMERCIAL FLEX ElRELl, nome fantasia: FLEX LICITAÇÔES, Inscrita no CNPJ
sob no 41.819.055/000'l-05, sediada a Rua 93 (noventa e três) n "297, setor sul, Goiânia/Go. cÉp .7 4.a$ ilo,
Inscrjção Estadual n0 108390802, Telefone: (62) 98254-55321 4103-5160, e-mail: Íle:.vqndas@cu1lock.com , neste
ato representada por Guilherme Henrique da Silva Brandã0, portador do RG sob n0 5591292, e do CPF sob no 038.277.851-
03, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregã0, na Íorma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS n'02712021, publicada Diário Oficial da Uniáo de 14105t2021, RESOLVE regisÍar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualiÍlcada(s) nesta ATA, de acordo com a classificaÇão por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçôes previstas no edital, sujeitando-se âs partes às normas constantes
na Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n0 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. DOOBJETO
í. A PTESENTE AtA tEM POT REGISTRO DE PREçO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E

MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO IruIruçAS T
PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, SECRETARIA
MUNICTPAL DE TRABALHO E PROMOçÃO SOCTAL E SECRETARTA MUNtCtpAL DE GESTÀO DO ME|O
AMBIENTE E TURISMO, conforme especiÍcaÇóes e condiÇoes estabelecidas no Termo de Referênca constante do
Anexo I deste Editale na Proposla de preÇos da licitante vencedora da licitaÇão.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçOES E QUANTITATIVOS.
2.1. 0 preço registrado, as especiÍicações do objeto e as demais condições oíeÍladas na (s) proposta (s) são as
que seguem:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N' 45. BAIRRO CENTRO - CEP: 6{i l.1i-000

CNPJ: 01.614. I l21000 l-03
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Íefrigeração 9.000
BTU-H: voltagern
220 v, frequência
60HZe
compressor
rotativo. con]
côntrole remoto;
garantia mínima
de 12 (doze)
meses.

APARDLHO DE
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CONDICIONAD
O TIPO SPLIT,
especificação
míninra: equipado
coll] unidade
interna e unidade
externa. na col
branca, ciclo
Ieve150.
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refrigeração
12.000 BTU-H.
potência I 100 W.
vôltagem 220 v,
frequência 60 HZ
e conlpressor
rôtativo. conl
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garantia mínimade
12 (doze)
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VALoR ToTAL DA ATA: R$ 201.868,36 (duzentos e um mil, oitocentos e sêssênta e oito rêais e trinta e seis centavos)
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CiçJ: 01.614. I l21000 l_03
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212OYalor Global Anual será dê até R$ 201.868,36 (duzentos e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e seiscentavos)

1l3a 1.:ltL:lgg de preços registrados não obriga o lvunicipio de Betterra através da SECRETARIA MUNtctpAL
DE SAUDEiFUNDo MUNICIPAL oE slÚoe a firmar as contrataÇões que deles poderão advir, facultando-se arealiaç.ào de licitação específica para a contratação pretendida, sóndo assegurada ao beneficiário do Registro aprefêrência de Prestação igualdade de condiçóes.

?1Á. 
A.u\? de.Regjstro de Preços.terá validade de 12 (doze )meses, acontaÍda data de sua assinatura, digo: de

í 9 de julho de 2021 a 19 de jutho de 2022.

3 DOS ORGÃOS PARTICIPANTE OU ADERENTE
3.1 0 órgão gerencíador será a SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAúDE /FUNDo MUNIctpAL DE sAúDE cle Bettena:

Orgãos participantes:

secretaria Municipal de Educação, cultura e Desporto - sEMED.cNpJ: 29.578.9s7/0001-00
Secrêtaria Municipal de Administração Finanças e Planejamênto-SEMAF.cNpJ 29.s78.96s/0001 .48
Secretaria de Trabalho e promoção Social.SEMTEpS. CttpJ: tA.t+g.S+glOOOt-tO
secretaria Municipal De cestão Do Meio Ambiente E Turismo. cNpJ:32.434.374/0001-0,1

Caberá aô Íornecedor beneficiário da Ata cie Sistema de Registro de Preços, observadas as condiÇÕes nela
estabelecidas, optar pela aceitaÇão ou não do fornecimento, desde que eite fornecimento não pre1udique as
obrigaçóes anteriormênte assumidas,
3.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
padicipado do cêüame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente .orpiourdu a vantagem
e, respeitadas, no que couber, as condiçoes e as regras êstabelecidas na Lei n" 8.666i1993, no Decieto n" ] gg2l2}fi e
no Decreto n" 9.488i2018.
3 3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ala de Registro de Preç0, observadas as condiçôes nela estabelecidas, optar
pela âceitaçâo ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que estê fornec mento
nâo prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas e que a soma de todas as adesoes náo ultrapasse ao dobro do
quantitativo de cada item rêgistrado na ata de regisÍo de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos particrpantes,
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 instrumento
convocatÓrio e registrados na âta de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgâos parlicipantes.
3 5 Ao órgão não participante que aderir a presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigaçôes contratualmente assumidas e a aplicaÇã0, observada a ampla defesa e o conÍraditório,
de eventuais penalldades decorrentes do descumprimento de cláusulas contrâtuais, em relaÇáo às suas próprias
contrataçôes, informando as ocorrências ao órgáo gerenciador.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1 Os preços registrados poderão ser rêvistos em clecorrência de eventual reduÇáo dôs preÇos praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do obleto 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 mercado por rnotivo superveniente, a
Administração convocará o(s) Íornecedor (ES) para negociar (em) a reduÇão dos preços aos valores praticados pelo
mercado
4.3 O fornecedor que nâo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercaclo será liberado do compromisso
âssumido, sem aplicaÇão de penalidade.
4 4 Quando o preço dê mercado tornar-se supêrior aos preÇos registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgáo gerenciador poderá:
4.4,1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do peclido de fornecimento,

l
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e sem aplicação da penalidade se conflrmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresenladosi e

4.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociaçã0.

4.5 Não havendo êxito nas negocraçôes, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro

de preços, adotando as medidas cabiveis para obtênção da contrataçáo maisvantajosâ.
4.6 0 registro do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preÇos;

4..6.2Náo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraçáo, sem
justificativa aceitável;
4.9 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótesê deste se tornar superior àquêles praticados no mercado;

ou.
4.6.3 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão (s) participante (s).
4.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.8.1,5.8.2 e 5.8.4 será formalizado por

despacho do órgáo gerenciador, assegurâdo o contraditóÍio e a ampla defesa;

4.7.1 0 cancelamento d0 registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou

forÇa maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamênte comprovados e justificados:

4.7.2 PoÍ razão de interesse público; ou

4.7.3 A pedido do fornecedor.

5. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O preço registrado poderá ser revisto nos lermos da alínea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei n" 8.666/93,

em decorrência de êventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociapes junto aos fornecedores;

5.2 Quando o preÇo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomaÊse supeÍior ao preÇo praticado no

mercado. o órgão gerenciador deverá:
5.2.1 Convocar o Íornecedor visando à negociaçâo para reduçáo de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;
5.2.2 Frustrada a negociaçã0, liberaro fornecedor do compromisso assumido e cancelaro registro, sem aplicaÇãode

penalidade;
5.2.3 Convoca, os demals fornecedores visando lgual oportunidade de negociaçáo, observada a ordem de

classiÍicaÇão original do certame.
5.3 Quândo o preço de mercado se tornar superior aos preÇos registrados e o fornecedor, mediante requêÍimento

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

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

termos da alínea "d" d o inciso lld o caput do art. 65 da Lei no 8.666/93, quando câbível, para rever o preço registrado

em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsÍveis, porém de consequências incalculáveis,

retardadores ou impeditivos da execuçáo do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou íato do

prÍncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

S.S Caso inviàvel ou frustrado a negociação, liberar o Íornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçáo

ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados, e
S-ô bonvocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociaÇã0, quando cabível.

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

aos órgáos participantes, se houver.

6. DA CONTRATAçÂO COM OS FORNECEDORES

6.1 A contratação cóm o fornecedor registrado observará a classificaÇáo sêgundo a ordem da últim_a proposta

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

a) Instrumento contratual:
b) Emissâo de nota de empenho de despesa ou
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c) Autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei no 8.666/93, e obedecidos os requisjtos pertanentes
do Decreto n 7.892113.
6.2 O órgâo convocará a fornecedora 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 contiataçá0, sem prejuizo das sanções previstas no Edital e
na Ata de Registro de Preços.
6 3 Esse prazo podêrá ser prorrogado, por igual perÍodo, por solicitação jústiÍicada do fornecêdor e aôeita pêla
Administração;
6.4 A Contratâda ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes
contratuais que se Íizerem necessários, ate o ljmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
6.5 E vedada a subcontratação total ou parcial do obleto do contrato;
6 6 A Contratâda dêverá mânter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigâÇões
as_sumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍlcaçâo exigidas na licitaçâo;
q.] - âelstencE de percentual regrstrado. não obriga o iVunicipio de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a Íirmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação vigente, sem que caiba áos signatários desta Ata qualquer indenização ou
recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência em havendo igualdade de condiÇôes;6.8 O compromisso de PrestaÇáo (s) Serviço (s), apenas estará óaracterizado a p;rtir do recebimento, por
signatário desta Ata. de Ordem de Fornecimento da unrdade requisitante do Munjcípio de Belterra através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE iFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, decorrente da Ata de RegisÍo de preços;
6.9 A unidade requisitante entregará uma cópia da reÍerida ordem para o signatário desta Atã e guardará para si,
para anexação aos autos do processo, outra cópia, de idêntico teor, com a especiflcação da daú de entrega do
documento e a identificação e assinatura do responsável pelo recebimento do documento àm nome do signatárió;
6.'10 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por quâlquer órgão ou entidade da
Admlni§raçáo que não tenha padicrpado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao À/unicípio de Belterra/
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDo MUNICIPAL DE SAúDE, desde que devidamente comprovada à
vantagem e, ainda, ser observado o disposto na subcláusula anterior;
6.11 Neste caso, poderáô os signatários desta Ata de Registro de Preços, observadas as condÍçoes aqui
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos reqistrados em
Ata, desde que este fornecimento não preludique as obrigaÇões anteriormente assumidasi
6.12 Durante o prazo de validade desta Atâ, seus signatários estão obrigados a fornecer as mercadoÍias nas
quantidades deÍinidas no Anexo I dêsta Ata, nas condições êstabelecidas no Edital e em seus Anexos e nestâ Ata;
6.13Cada conÍato que por ventura for flrmado com o íornecedor terá viqência até 31 de dezembro.

7 DO FORNECIMENTO
7.1. 0 íornecimento do objeto deverá ser, conforme solicitação da SecÍetaria competente;
7.2. O (s) objeto(s) deverão ser entregues no local e no horário definido na Ordem de Serviço e/ou Nota de
Empenho;
7 .3. Correrão por conta dos signatárÍos desta Ata todas as despesas relacionadas a execução do serviç0, incluindo,
entre outras que possam existir, seguros, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários,
7.4. O (s) serviço (s) êstará (ão) sujeito (s) â verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as
especiflcaÇoes 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 notificado para que tome medidas no que tange a
mesma no p@zo de (24 horas), contada do recebjmento da notificaçáo, sem ônus para o lvlunicÍpio de Belterra/
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE iFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e independentemente de eventuat aplicaÇáo
das penalidades cabíveis;
7.6. Se houver diferença entre as quantidades constantes na Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho e as

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERR}T
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N-. 45, BAIRRO CENTRO - CEp: 68 l4-i_000
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efetivamente entregues, o signatário desta Ata deverá providenciar a complementação necessária no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, contada do receblmento da notiÍicaÇãol
7.7. Para todas as operações de transporte. os signatários desla Ata proverão equipamento, dispositivos, pessoal
e supervisão necessários à execuÇão das tarefas êmquestão;'1.8. Os serviços deveráo 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 Atâ, seus sagnatários ficam 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 âpós a aplicaçâo 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,
8.3. É vedada a alteraÇão do percentual de desconto registrado duranle o prazo de validade desta Ata, exceto em

face da superveniência de normas federais âplicáveis à espécie;
8.4. Durante o prazo de validade da Ata de Regisko de Preços, O Município de Belteía através do SECRETARIA
MUNICIPAL DÊ SAUDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE manterá pesquisa frequente dos preÇos de mercado do (s)

serviço (s), de forma a verificâr a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os preços praticados no
mercado:
8.4. L 0 [,4unjcíp.o de Belterra através do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUN|C|PAL DE SAÚDE em
caso de comprovaçâo de que os preÇos registrados são maiores que os vigêntes no mercado, convocará o (s)
signatário (s) desta Ata para promover a renegociação dos preços nela registrados. de íorma a torná-los compativeis
com os de mercado.

9 DAS OBRIGAÇOES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO
9.1.1. São obrigações do [,4unicípio de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE Permitir o acesso de funcionários dos signatários desta Ata às suas dependências, para a
entrega das notas fiscais/faturas:
9.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atanentes aos serviços que venham a ser solicitados pelos

empregados dos signatários desta Ata,
9.1.3. Impedir 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 vanlagem dã proposta

e a média de preços sob a qual será aplicado o percentual de desconto ofertado pelos signatários desta Ata;
9.1.5. Efetuar o pagamento devido pela Prestação do (s) seÍviço (s), desde que cumprjdas todas as exigências
do Edital e de seus Anexos e desta Ata;
9.1.6. Fazer solicitação formal da Secretaria solicilante, para que sejam Prestados os Serviços,
9.1.7. Fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela Contratação;
9.1.8. Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ôcorridas, consideradas de natureza
grave;
9.2. Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perÍeita execução do serviÇo (s) descritos nesta Ata de

Registro de PreÇos, o cumprimento das seguintes obrigaÇóes:
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 conlribuiçoes, indenizaÇões e outras que porventuÍa

vênham a ser crjadas e exigidas pela legislaÇáo;
9.2.2. Efetuar o Serviço dentro das especiÍicaçôes e/ou condições constantes no Edital de Pregão e em

seus Anexos;
9.2.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontrataÇoes náo

autorizadas pelo I\,{unicípio de Belterra-Prefeitura lvlunicipal/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE
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2?!, Ser responsável pelos danos causados diretamente âo l\,{unicípio de Belterra-Prefeitura l\,íunicipal/
SECRETARIA MUNICIPAL oE saÚoe /FUNDO MUNlclPAl oe SlÚoe ou a terceiros. decoÍentes de sua culpa ou
dolo, quando do Serviço da (s) mercadoria (s) em apreço;
9 2: Ser responsável por quaisquer.danos causados diretamente aos bens de propriedade do [/unicípio
de Belterra/ SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE /FUNDo MUNtcIPAL DE SAÚDE ou bens de terceiros. quando
estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento objeto desta Ata,
9.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que íorem solicitados pelo À/unicÍpio de Belterra através do
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE obrigando-se a atender de imedrato. todas
as reclamaÇões a respeito da qualidade do objeto fornecido,
9.2.7. Comúnicar por escrito o l\.4unicipio de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
9.2.8. Emitir mensalmente, relatório dos serviÇos preslados;
9.2.9. observar âs normas legaisde segurança a que está sujeita a atividade,
9.2. 10. [,4anter, durante toda a execuçâo do Serviço, em compatibilidade com as obrigações assun']idâs, todas âs
condições de habílitaÇáo e qualificaÇão exigidas no Pregáo.

í0 oBRTGAçoES GERATS DO CONTRATO
10.l. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte:
I0.l.l. E expressamente prolbida à contrataçâo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do L4unicípio de
Belterrai SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE ou que nela ocupe cargo de
confiança, durante a vigência desta Ata;
I0.1.2. E expressamente prolbida, tambem, a veiculaçáo de publicidade acerca desta Atâ, salvo se houver prévia
autorizaçâo do l\ilunicípro de Belteffa/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNtCtPAL DE SAÚDE

11 DO PAGAMENTO
ILl.0spedídosdepagamentodeverãoserdevidamenteanstruídoscomaseguintedocumentação,semosquais
náo serão atendldos:
I 1.2. Atestado de Recebimento e Aprovação, emitido pelâ Unidade Requisitante;
I 1.3. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE);
I 1.4. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de ljquidaçáo qualguer
obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteraçáo de preços ou â compênsação financeira
por atraso de pagamento;
I L5. O pagamento será efetuado em ató o 3o(trinta) dias subsequente da execuçáo e Serviço, mediante a

apresentação de Nota Fiscal (depósito em Conta Corrente do fornecedor), acompanhadas:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e fii]unicipal do domicÍlio ou sede da

C0NTRATADA, através de Certidôes expedidas pelos órgáos competentes, que estejam dentro do prazo de validade

expresso na própria certidáo;
b) Prova de situação rêgular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (.arl.27, a, Lei n"

8.036/90), através da apresentaÇáo do CRF - Cediflcado 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 situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (1ein"12.440/11).
I I .6. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente no l\,4unicípio de Belterra/
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDo MUNICIPAL DE SAUoE o pagamento será efetuado no primeiro dia

útil subseq uente;
I 1.7. O lVunícípio de Belterra através do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário

desta Atal
11.8. O pagamento efetuado náo isentará os signatários desta Ata das responsabilidades decorrentes do
fornecimento do objeto
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12 DO CONTROLE DA EXECUÇAO DO CONTRATO
12.1.. A Íiscalizaçáo da contratação será exercida por um representante do SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nomeado através de portaria, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execufo do contrato, e de tudo dârá ciência â Adminastração.
l,2.2. A fiscalização de que tratâ êstê item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçoes técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego 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 n" 8.666/93:
12.3. O Ílscal dô contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadâs com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que Íor necessário â regularização das faltas ou deÍeitos observados e encaminhando os apontamentos à autorldade
competente para as providências cabíveis.

14 OBRIGAÇOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATÁRIOS DA ATA
14.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:

t4.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários ê obrigaçóes sociais previstos na legislação

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá{os na época própria, vez que os seus empregados não manteráo

nenhu m vÍnculo empregatício com oContratante;
t4.t.2. Assumir, também, a Íesponsâbilidade por todas as providências e obrrgaçÕes estabelecidas na

lêgislação especíÍ]ca de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados

í3 PENALIDADES
13.1. 0s signatários desta Ata estarão sujeitos às seguintes penalidades:

13.l.l. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato por dia e por
descumprimento de obrigações Ílxadas no Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo l\ilunicípio de Belterra atÍavés da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13. L2. Pela inexecuÇão total ou parcial do objeto deste Pregão,à:
l3.1.2.1. Advertência;
13.1.2..2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado de contrataÉo do ltem, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oÍicial;
13.1.2.3. Suspensão temporária de participâr em licitaçâo e impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo de alé2 (dois) anos.
li.l.3. lmpedimento de licitar e de contratar com a Administraçao Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantrdo o direito previo da citação e da ampla defêsa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punjÇão

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. o signatário da Ata
que:
13. I .3. I . Deixar de assinar a Atâ de Registro de PreÇos;

I 3. I .3.2. Ensejar o reta rda mento da execuçâo do objeto destê Ata;

11.1.3.3. Não mantiver a proposta, injustiÍicadamente;
13.1.3.4. ComportaÊse de modo inidôneo;
13.1.3.5. Fizer declaraçâo falsa,
13. 1.3.6. Cometer ÍraudeÍscal:
13.1.3.7. Falhar ou fraudar na execuÇáo do conlrato.
13.'1.8 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente juslificado e aceito pela

Administraçáo Pública, o signatário desta Ata Íicará 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 pâgamentos a serem

efetuados.
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quando da execução do objeto desta Ata ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do
SECRETARIA MUN|CIPAL DE SAÚDE /FUNDO MUNtCtpAL DE SAÚDE do t\tunicípio de Betrerra:
14.1.3. Assumirtodos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao Serviço
da (s) mercadoria (s), originariamênte ou vinculada por prevençã0, conexão ou continência;
14.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de contratações decorrentes desta Ata.

15 DAS DTSPOSIÇOES GERATS
15. I . Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência,
15.2. lntegram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de PreÇos, o Termo de Reíerência e
â proposta da empresa;
15.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposiçôes constantes da Lei n" 10.520/02, do Decreto n" 3.555i00, do
Decreto n0 7.892/13, do Decreto no 3.722101 , da Lei Complementa r n" 1 23/06, e da Let n0 8.666/93, su bsid iaria mente.

16 DO FORO
16. L As questões decorrentes da execuçâo deste lnstrumento que não possam ser dirimidas administrativaÍr)ente
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santarém-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso l, alínea "d" da Constituição Federal;
16.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (Três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só eÍeito, às quais, depois de lidas, sáo assinadas pelas representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Belterra (PA). 19 de julho de 202'1oigitalty srgned by JO5E OCIVÂLDO 5ILVA
FEITOSÀ..46219017253
DN: c=8R, o=lCP'Brasil, ou=Secretarià da
R«eita Federãl do Bhsil . RfB. d-RFB ê aPF

43, ou=(ÊM ERANCO), ou=21917962000105,
ou.presencial, cn.JOSE OClvÀLoO SILvA
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