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O MUNtCiPtO DE BELTERRA-PREFEITURA MUNICIPAL atÍavés da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ÀOúrHrSinnÇnO, FTNANÇAS E pLANEJAMENTO, pessoa iuridica de direito público interry. i1yit9 no CNPJ/MF

sob o no 029.s78.965/0001-À8, com sede à VILA AMERICANA, N' 45, BAIRRo CENTRO - CEP: 68143-000 Beltena,

Estado do pará, , neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Finanças e Plane.iamento, Sr

Amarildo Rodrigues dos Santos, portador do RG N" 1032875468 e inscrito no CPF/MF sob o número 442 093 632-

00, Residente na Estrada oito no 73 baino: centro-Beltena-PA e a empresa TRAI{SBEIUME CO\iIERCIO E

TúNSpORTES DE BEIUME LIDA none tunhiaAUTO POSTO NOSSA SENHORA DE l,lAZARÉ inscrita no CNPJ sob no

OZ.OSZ.AAOIOOOZ-S8, sediada à EÚada 1, no 68 baino Jurubeba, CEP: 6814&000, BelteÍràl%rá, e-mail:

oãsio,nazzare@omail,com / stm.transbetume@qmail, teleÍone(93)99203'3496, neste ato representado por

ilIMUNDO GONÇALVES FtlHo"oortador do Rc iob n" 1676130, e do CPF sob no 078.537.182-68, considerando o

jultamento da liciiaÉo na modalidade de pregão, na forma elefônica, para REGISTRO DE PREÇOS n".0022022,

pu"oiicaoa oiario oiciat da União de 251b1/i022, RESoLVE registmr os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e

quaiiniaOatsl nesta ATA, de acordo com a classificaÉo por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)^cotada(s),

atendendo'as condiçoes previstas no edital, sujeitando-se as partes às normes constantes na Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993 e suás alerações, no Decreto ú Z.ggZ, Oe 23 de janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e

em conformidade com as disposiçoes a seguir:

I. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto Registro de preço para futura e eventual aquisiÇâo de combustível e outros

principais àerivaOos do'petróíeo, coõ forneciárento iontinuo fracionado, conforme demanda, para atender a

§ecreiária Municipal de Àdministraçao, Finanças e Planejamenlo -SEMAF e secretarias vinculadas SEMOVI e

ifúnônf, e Secràtaria Municipal de Trabalho e Promoçâo Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educaçâo

àultura e Desporto-SEMED, Fündo de Manutençâo e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçao dos

proÍissionais 'da Educação- FUNDEB. Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMAT e Secretaria Municipal de

Saúde-SEMSA, conÍormá especiÍicações e condiçôes estàbelecidas 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 registrado, as espeóificações do objeto e as demais condiçÔes ofertadas na (s) proposta (s) são as

UE uem:

Item
DescriÇào
do ilem

Qtd.
semaÍ

Qtd
Semteps

Qtd Qrd.
Fundeb

Qtd
Semat

Qtd
Semsa

Qrd,
Total

Valor
und.

Valor
total

17

Ôleo diesel

s10 marca:

IPIRAiIGA
Lt 305.000 15.000 90.000 20.000 7.000 100.000 537.000

R$

5,99

RS

3.216.630,

00

18

Oleo diesel
s500 marca

IPIRANGA

Lt
300.000 5.000 10.000 20.000 345.000

R$

5,97

R$

2.059.650,

00

Gasolina

tipo comum

marca:
IPIRANGA

Lt

100.000 20.000 4.000 3.000 50.000 177.000
R$

6,99

R$

1.237 .230,
00

2.1.2 O VatoÍ Global Anual será de até R$ 6.513.510,m(seis milhoes quinhentos e treze mil quinhentos e dez

reais)
2.,1.3. A existência de preços registrados não obriga o Municipio de Belterra aÍavês do SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMTNTSTRAÇÃO, FTNANÇAS E PLANEJAMENTO a Íirmar as contratações que deles poderão advir, Íacultando-

se a realização de licitação especiÍica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneÍiciário do Registro

a preferência de Prestação igualdade de condiçÕes.

Und Semed
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2.1.4 A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze )meses, a contar da data de sua assinatura,

fevereiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2023.

3. DOS ORGÃOS PARTICIPANTE OU ADERENTE

3.1 oórgãogerenciadofseráosECRETAR|AMUNICIPALDEADMINISTRAÇÂOFINANÇASEPLANEJAMENTO
CNPJ: 29.578.965/0001-48

Orgâos participantes:

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

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

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de ValorizaÇão dos ProÍissionais da

Educação- FUNDEB CNPJ: 29.578.944/0001-22

secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e TuÍismo.sEMAT CNPJ: 32,434.374/0001-01

Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 11.186.410/0001'95

3.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Sistema de Registro de Preços, observadas as condigões nela

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

as obrigações anteriormente assumidas;

3.3 Poderá utilizar-se da Ata de RegistÍo de Preços qualquer órgâo ou entidade da Administrâção que não tenha

partlcipado do certame, mêdiante prévia consulta ao Ôrgão 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 Decreto no 7.8922013 e

no Decreto n" 9,488/20'18.

3.4 Caberá ao fornecedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preço, obseNadas as condiçÓes nela estabelecidas, optar

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

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas e que a soma dê 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 órgãos participantes,

independentemente do número de órgãos não paÍticipantes que aderirem.

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

convocatório e regislrados na ata de regislro de preços para o ôrgão geÍenciador e para os órgãos participantes,

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

pelo Íornecedôr das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla deÍesa e o contraditÓrio,

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas prÓprias

conkatâções, informando as ocorrências ao ôrgão gerenciador.

4. REVISÂO E CANCELAMENTO
4. t Os preqos registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no

mercado ou de Íato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociaÉes

junto ao (s) fornecedor (es);

4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,

a AdministraÉo convocará o(s) fornêcedor (ES) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo

mercado
4.3 O fornecedor 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 cumprir o

compromisso, o órgão gerenciador poderá:

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

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

4.6 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de nêgociação.

4.i 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.

4.8 O registro do íornecedor será cancelado quando:

4.9 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4. t0 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem

justiÍicativa aceitável;
4. I I Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desle se tornar superior àqueles praticados no mercado;

0u.
4. t2 Sofrer sanção administrativa cujo êfeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o ôrgão
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gerenciador e órgão (s) participante (s).

i.t: O..n."É.enio de ràgistros nas hipóteses previstas nos itens 58'1, 582 e 584 será

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

+. t,i O canceÉme-nto do registro de preços poderá ocorrer poÍ fato superveniente, decorrente de

Íorça maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e iustiÍlcados:

formalizado por

caso fortuito ou

4.l5 Por razão de interesse públim; ou

4.1 6 A pedido do fornecedor.

5. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

i. r O preço registndo poderá ser revisto nos termos da alínea "d' do inciso ll do caput do art. 65 da Lei n" 8.666/93,' 
em dãcorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de Íato que elêve o custo dos

itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negocia@es junto aos Íornecedorês;

5.2 Quando o pieço inicialmente registraAo, por motivo superveniente, tornaÍ-se superior ao preço prâticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3 Convocãr d fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

5 4 Frustrada a negociação, liberar o Íornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicaÉo de

penalidade;

i.s Convocar os demais Íornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de

classificação original do certame.

5.6 eúando ó preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

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

S.j Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercâdo nos

termos da alinea'd" d o inciso ll d o caput do àrt. ô5 da Lei no 8.666/93, quando cabivel, para rever o preço registrado

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

0u impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe,

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual

s-t taso inviável ou frustrado a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçâo

ocorra antês do pedido de fornecimônto, sem aplicação da penalidade se confiÍmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados; e
5.9 Convocar os dêmais Íomecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçã0, quando cabivel.

s. t0 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará ópiâ atualizada da Ata de RegistÍo de Preços

aos órgãos participantes, se houver.

6. DA CONTRATAçÃO COM OS FORNECEDORES

6.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçao segundo a ordem da última proposta

apresentada durante a fase competiüva da licita@ que deu origem à presente ata e será formalizada

mediante:
a) lnstrumento contratual;
b) Emissão dê nota de empenho de despêsa ou

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

do Decreto no 7,892/13.

6.2O órgão convocará a fornecedora com preço registrâdo em Ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis;

a). Efetuar a retirada da Nota de Empênho ou instrumento êquivalente; ou,

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

Ata de Registro de Preços.
6.3Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela

Administração;
6.4A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressões

contratuais que se Íizerem necessários, até o limrte de 257o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

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

6.6A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em mmpatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

6.7A existência de percentual registrado não obriga o Município de Belterra alravés da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃo, FINANçAS E PLANEJAMENTO_ a Íirmar as contratações que dele poderão advir, Íacultada a

á.
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utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sêm que caiba aos signatários desta Ata

indenização ou recumo, sendo assegurada a eles, no entanto, preÍerência em havendo igualdade de condiçoes;

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

desta Ata, de Ordem de Fomecimento da unidade requisitante do lVunicipio de Belterra através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANçAS E PLANEJAMENTO deconente da Ata de Registro de Preços;

6.9A unidade requisitante entregará uma copia da reÍerida ordem para o signatário desta Ata e guardaÍá para si, para

anexação aos autos do processo, outra cópia, de dêntico teor, com a especifcação da data de entrega do documento
e a identificação e assinatura do responsável pelo recebimento do documento em nome do signatário;

6. t0 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 prêvia consulta ao Município de Beltena/

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO dêSdE qUE dEVidAMENtE

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

6.ll Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Regisfo de Preços, observadas as condições aqui

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos regislÍados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

6. I 2 Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estáo obÍigados a íomecer as mercadorias nas

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

6. l3 Cada contrato que por ventura for firmado com o fomecedor terá vigência até 3'l de dezembro.

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

7.2O (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 signatários desta Ata todas as despesas relacionadas a execução do serviç0, incluindo,

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

7.4O (s) serviço (s) estará (ão) su.ieito (s) à veriÍicaçã0, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as

especificações pactuadas no Edital e em seus Anexos;

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

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

mesma no prazo de (24 horas), contada do recebimento da notifcaçã0, sem ônus para o Município de Belterra/

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo, FINANÇAS E PLANEJAMENTo e independentemente de eventual

aplicação das penalidades cabiveisi
7.6Se houver diferença entre as quantidades constantes na ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho e as

eíetivamente entregues, o signalário desta Ata deverá providenciaÍ a complementação necessária no prazo máximo

de 24 (vinte e quatro) horas, contada do recebimento da notificaÉo;
7.7 Para todas as operações de transporte, os s'rgnatários desta Ata proveÉo equipamento, dispositivos, pessoal e

supervisâo necessários à execução das tarefas emquestáo;
i.B Os serviços deverão sêr executados parceladamente de acordo com a necessidade e Solicita@ do

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂo, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

oÍerecido no Pregã0, 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

Íornecimentos, lncluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como Írete, 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 durante o prazo de validade desta Ata, exceto em

Íace da superveniência de normas Íederais aplicáveis à especie;

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

MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, manterá pesquisa frequente dos preços de

mercado do (s) serviço (s), de íorma a vedficar a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os preços

praticados no mercado;

b.s o Municipio de Bellerra atravês do SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

PLANEJAMENTO, 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 renêgociação dos preços nela registrados, de forma a torná-

los compatíveis com os de mercado.

9. DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

ffi
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9.1 Sâo obrigaçoes do Município de Belterra através da SECRET
E PLANEJAMENTO

ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAN

9.1,1 Permitir o acesso de funcionários dos signatários desta Ata às suas dependências, para a entrega das notas
Íiscars/faturas;

9.1.2 Prestar as informaçoes e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pelos
empregados dos signatarios desta Ata;

9.1.3 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 média de preços sob a qual será aplicado o percentual de desconto oÍertado pelos signatários desta Ata;
9.1.5 EÍetuar o pagamento devido pela Prestação do (s) serviço (s), desde que cumpridas todas as exigências
do Edital e de seus Anexos e desta Ata;
9.1.6 Fazer solicitação formal da Secretaria solicitante, para que sejam Preslados os Serviços;
9,1.7 Fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela ConÍatação;
9.1.8 Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer Íalhas oconidas, 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
Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigaçoes:
9.2.1 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas deconentes do (s) serviço (s),
tais como salários, seguros de acidentes, laxas, impostos e contribuições, indenizaçôes e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
9.2.2 Efetuar o Serviço dentro das especificaçoes e/ou condições conslantes no Edital de Pregão e em
seus Anexos:
9.2.3 Executar diretamente o contralo, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não
autoízadas pelo Municipio de Beltena-PreÍeitura MunicipaU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMTNTSTRAÇÂO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO
9.2.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município de Beltena-Preíeitura Municipal/
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO ou a terceiros, decorrentes 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 propíedade do Município
de Belterra/ SEcRETARIA MUNIcIPAL DE ADMINISTRAÇÃo, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ou bens de terceiros,
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o Íornecimento objeto desta Ata;
9.2.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de Belterra através do
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo, FINANçAS E PLANEJAMENTO, ObrigANdO.SE A AtENdEr, dE
imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do objeto fornecido;

9.21 Comunicar por escrito o Municipio de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMTNTSTRAçÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 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 execução do Serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de hâbilitação e qualificação exigidas no Pregã0.
IO. OBRIGAÇÔESGERAISDOCONTRATO
10,1.1 Deverá cada signatârio dêsta Ata observar, ainda, o seguinte:
10.1.2 É expressamente proibirla à contratação de servidor-pertencente ao quadro de pessoal do Município de

BEITETTA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, OU qUE NEIA
ocupe cargo de conÍiança, durante a vigência desta Ata;

10.1.3 E expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desla Ata, salvo se houver prévia
autorização do Município de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMTNTSTRAÇÃO, FTNANÇAS E
PLANEJAMENTO

I I. DO PAGAMENTO
I l.l Os pedidos de pagâmento deverão ser devidamente instruidos com a seguinte documentação, sem os quais

não serão atendidos:
I 1.2 Atestado de Recebirnento e ApÍovação, emitido pela Unidade Requisitante;
I l.i Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE);
ll.4 Nenhum pagamento será eÍetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de liquidação qualquer

(.)ü +----_-_'_r-
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obrigação financeira ou prêvidenciária, sem que isso gere direito à alteraçáo de prêços ou à compensaçâo

por atraso de pagamento;

.5 O pagamento será efetuado em até o 5 (Quinto) dia subsequente da execução e SeNiço, mediante a

apresentação de Nota Fiscal (depósito em Conta Conente do íornecedor), acompanhadas:

uj Proua de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede de

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

expresso na própria certidão;
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n'
8.036/90), alravés da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Piova 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 (Lein'12.440/1 1).

ti.6 No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente no Municipio de Belterrâ/

sEcRETARtA MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO o pagamento será efetuado no

primeiro dia útil subsequente;
I I .7 o Município de Beltena através do SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO, FINANÇAS E
pLANEJAMENTO poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou lndenizaçoes devidas

por sunatário desta Ata;

lr.s O pagamento eÍetuado não isentará os s§natários desta Ata das responsabilklades deconenles do

Íomecimento do objeto
t2. DO CONTROLE DA EXECUçÃo DO CONTRATO

t2.t A fiscaliza6o da contratação será exercida por um rêpresentante do SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMTNTSTRAçÂo, FTNANçAS E pLANEJAMENTo nomeado através de portaria, ao qualcompetirá dirimkas

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

perantê terceiros, por qúalquer irregularidade, ainda que resultante de imperleiçôes técnicas, vicios redibitôrios, ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na oconência desta, não implica em corresponsabilidade

da Àdministração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n" 8.666/93;

12.3 O Íiscaldo contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato, indlcando 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 cabíveis.

I3. PENALIDADES
13.1 Os signatários desta Ata estarão su.ieitos às seguintes penalidades:

13.1.1 pagàmento de multa de 0,3% (zero virgula três por cênto) sobre o valor total do contrato por dia e por

descumprihento de obÍiga@s fxadas no Editale em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no

prazo máÍmo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Municipio de Beltena atÍavés da SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
't3.1.2 Pela inexecução total ou parcial do obieto desle Pregão,à:
'13.1 .3Advertência;

13.1.4 Multa 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 prazo de 15 (quinze) dias, mntado da comunicação oficial,

'13.i .S Suspeniao temporária de participar em licibção e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo

de até 2 (dois) anos.

13.'l .6 lmpedimento de licitar e dê contratar com a AdministraÇão Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido

o dheito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou

até que seja promovida a reabilitaqâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o signatário da

Ata que:

13.'1.7 Deixar de assinaÍ a Ata de Registro de Preços;

13.1.8 Ensejar o retardamento da êxecução do objeto desta Ata;

13.1.9 Não mantiver a proposta, injustifcadamente;
13.1.10 Comportar-se de modo inklôneo;
'13.1,11 Fizer declaração Íalsa;

1 3.1.12 Cometer íraudefiscal;
13.1.13 Falharou fraudar na execução do contrato.

i,'?
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Pública, o signatário desta Ata Íicará isento daspenalidades;

13.1.1S As sanções áe advertência e de impedirn€nto de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser

aplicadàs a signatáíos desta Ata juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.
t4. oBRTGAÇoES SOCIAIS, COMERCIAIS E FlscAls Dos SIGNATÁRIOS DA ATA

14. I Adicionalmente, cada um dos s'lgnatários desta Ata deverá:

14.1 .1 Assumir a responsabilidade por tódos os encargos previdenciáÍios e obrigaÉes sociais previstos na legislação

social e trabaihista em vigor, obrigando-se a saldá]os na época prÓpria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vinculo empregaticio com oContratante;

14.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por lodas as providências e obrigaçoes estabelecidas na legisla@

especifica de acidentes úe trabalho, quando, em ocorrência da espêcie, forem vitimas os seus empregados

quando da execuÉo do objeto desta Ata ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do

SECRETARIA MUNICIPAL ôE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO dO MUNiCíPiO dE BEITETTA;

14.1.3 Assumir todos os encargos de possível dêmanda trabalhista, ciül ou penal, relacionadas ao Serviço da (s)

mercadoria (s), originariamente ou vinculada por prevençã0, conexão ou continência;

14.1.4 Assumir, aindá, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de conlrataçÕes deconentes desta Ab.

15. DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
l5.l Será anexadâ a esta Ata ópia do Termo de Referência;

15.2 lntegram o Edibl, independentemente de transcrição, a Ah de Registro de Preços, o Termo de ReÍerência e

a prop,osta da empresa;
t 
j.: Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposiçoes constantes da Lei n0 10.520/02, do Decreto n' 3.555/00, d0

Decreto no 7.892/13, do Decreto no 3.722/01, da Lei Complementar no '123106, e da Lei n0 8.666/93, subsidiariamente.

16.

l6.t
DO FORO

As questões decorÍentes da execuÉo deste lnstrumento que não possam ser diÍimidas administrativamente

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santarêm'PA, com exclusão de qualquer 0utro, por

mais privilegiado que'seja salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso l, alinea "d' da Constituição

13,1.14 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justiÍicado e aceito pela Admin

Federal;

t6.2 E, para Íirmeza e valftjade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (Três) vias de igualteor

e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidâs, são assinadas pelas representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
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