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A  PREFEITURA  MUNICIPAL  CACHOEIRA  DO   PIRIA,  6rgao  municipal,   sediada   na  Av.

Getdlio  Vargas  -534,   Bairro:  Centro,  CEP:  68.617-000  -Cachoeira  do  Piria/PA,   CNPJ:

01.612.360/0001-07,  doravante  denominado  CONTRA1-ANTE,  neste  ato  representado  pelo

Prefeito,   Sr.   LEONARDO   DUTRA  VALE,   portador  do  CPF   n°.   513.970.13249,   e  Cl   n°.

3146775  SSP/PA  e  a  DEPOSITO  ESTRELA  M.  E.  LTDA,  sediada  a  Rodovia  PA   140,

Estrada Vigia,  n° 08,  kin 12,  Bairro:  Centro -Santo Ant6nio do Taua -PA,  lnscrita  no CNPJ

sob   n°   20.077.062/0001-09,   neste   ate   representado   por   Samuel   Assungao   da   Costa,

portador do RG n° 4601047 PC/PA, e do CPF n° 818.331.722-72, considerando o julgamento

da  licitagao  na  modalidade  de  pregao,  na forma  Presencial,  para  REGISTRO  DE  PREeos

n°  001/2019,  publicada  no  Jornal  Diario  do  Para  e  Diario  Oficial  da  Uniao  de  29/01/2019,

RESOLVE  registrar os  precos  da(s)   empresa(s)  jndicada(s)  e qualificada(s)  nesta ATA,  de

acordo   com  a   classificagao   por  ela(s)   alcangada(s)   e   na(s)     quantidade(s)     cotada(s),

atendendo  as  condig6es  previstas  no  edital,  sujeitando-se  as  partes as  normas  constantes

na  Lei  n° 8.666,  de  21  de junho de  1993  e suas alterag6es,  no  Decreto n°  7.892,  de 23  de

janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015,  e em conformidade com as disposig6es a

seguir:

1.   DOOBJETO

1.1.      A presente ata tern por objeto a Aquisigao de Agua Mineral e Gas de Cozinha para as

necessidades das Secretarias e Fundos do Municfpio de Cachoeira do Piria.

2.   DOS PRECOS, ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS.

2.1.      0  preeo  registrado,  as  especificac6es  do  objeto  e  as  demais  condig6es  ofertadas
na(s) proposta(s) sao as que seguem:
2.2.

N®ITEM tJNmADE QUANT.
VALORvENCHroRDEsenTCAo

I Recarga 3.000 R$ 80,00GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE  13KG.
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2 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS Recarga 12.000 R$ 7,50

3 AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 300ML Pacote 12.000 RS  16,90

4 Und 200 R$ 255,00GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE  13KG.
(COMPLETA)

5
AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS Und 200 R$ 2 I ,00
(COMPLETA)

®

2.1.2  0  Valor  Global  Anual  sera  de  ate  R$  588.000,00  (Quinhentos  e  Oitenta  e  Oito  Nil

Reais).

2.1.3.   A   existencia   de   preeos   registrados   nao   obriga   a   Administraeao   a   firmar   as

contratae6es que deles poderao advir, facultando-se a realizaeao de licitaeao especl'fica para

a  contratagao  pretendida,  sendo  assegurada  ao  beneficiario  do  Registro  a  prefetencia  de

Prestagao igualdade de condic6es.

3.   DAVIGENCIA DAATA

3.1.      0 prazo de vigencia da presente Ata de Registro de Pregos e de 12 meses, contados

da data de sua assinatura.

3.2.  E  admitida  a  prorroga9ao  excepcional  da  vigencia  da  Ata  nos  limites  do  artigo  12  do

Decreto n° 7.892, de 2013 e do artigo 57, pafagrafo 4°, da Lei Federal n° 8.666/93, quando a

proposta  continuar  se   mostrando  mais  vantajosa,   satisfeitos  os  demais  requisitos  desta

normas, com observancia do prazo maximo de doze meses, computada a prorrogacao.

3.3.      A validade  da  Ata  de  Registro  de  Pregos  sera  de  12  meses,  a  partir  da  assinatura,

podendo ser prorrogada a interesse da Administragao.

4.    DOS ORGAOS PARTICIPANTE

4.10 6rgao gerenciador sera a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

4.2 Serao 6rgaos participantes:

4.2.1  Secretaria Municipal de Assistencia Social.

4.2.2 Secretaria Municipal de Administragao e Finaneas e Secretarias lntegradas

4.2.3 Secretaria Municipal de Satlde

4.2.4 Secretaria Municipal de Educaeao

4.3 Cabers ao fornecedor beneficiario da Ata de Sistema de Registro de Preeos, observadas

as condie6es  nela  estabelecidas,  optar pela aceitaeao ou  nao do fornecimento,  desde que
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este fornecimento nao prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas.

4.4 As  aquisie6es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  nao  poderao exceder,  por 6rgao  ou

entidade,   a   Gem   por  cento   dos   quantitativos   dos   itens   do   instrumento   convocat6rio   e

registrados na ata de registro de precos.

4.5  As  ades6es  a  ata  de  registro  de  pregos  sao  limitadas,  na  totalidade,  ao  quintuplo  do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preeos para o 6rgao gerenciador e

6rgaos   participantes,   independentemente   do   numero   de   6rgaos   nao   participantes   que

eventualmente aderirem.

4.6  Ao  6rgao  nao  participante  que  aderir  a  presente  ata  competem  os  atos  relativos  a

cobranca  do  cumprimento  pelo fomecedor das  obrigae6es  contratualmente  assumidas  e  a

aplicacao,    observada   a    ampla   defesa    e   o   contradit6rio,    de   eventuais    penalidades

decorrentes  do  descumprimento  de  clausulas  contratuais,   em  relaeao  as  suas  pr6prias

contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

5.    REVISAO E CANCELAMENTO

5.3.      Os precos registrados  poderao ser revistos em decorrencia de eventual redugao dos

preeos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragao promover as negociag6es junto ao(s) fornecedor (ES).

5.4.      Quando  o  preeo  registrado  tornar-se  superior  ao  prego  praticado  no  mercado  par

•       motivo superveniente, a Administraeao convocara o(s) fornecedor (ES) para negociar (em) a

redueao dos preeos aos valores praticados pelo mercado.

5.5.      0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu  prego ao valor praticado pelo mercado sera

liberado do compromisso assumido, sem aplica?ao de penalidade.

5.6.      Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor

nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podefa:

5.6.1.  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaeao ocorra antes do

pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicagao  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos

motivos e comprovantes apresentados; e.

5.6.2.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaeao.

5.7.      Nao   havendo   exito   nas   negociac6es,   o   6rgao   gerenciador   devefa   proceder   a

revogacao desta ata de registro de preeos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da
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contrataeao mais vantajosa.

5.8.      O registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.8.1.  Descumprir as condic6es da ata de registro de precos;

5.8.2.  Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracao, sem justificativa aceitavel;

5.8.3.  Nao  aceitar  reduzir  o  seu  prego  registrado,   na  hip6tese  deste  se  tornar  superior

aqueles praticados no mercado; ou.

5.8.4.  Sofrer   sangao   administrativa   cujo   efeito   tome-o   proibido   de   celebrar   contrato

administrativo, alcancando o 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

5.9.      0  cancelamento  de  registros  nas  hip6teses  previstas  nos  itens  5.8.1,  5.8.2  e  5.8.4

sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador,  assegurado o contraditorio e a ampla

defesa.

5.10.   0   cancelamento   do   registro   de   pregos   podera   ocorrer   por   fato   superveniente,

decorrente   de   caso   fortuito   ou   fonga   major,   que   prejudique   o   cumprimento   da   ata,

devidamente comprovados e justificados:

5.10.1.              Por razao de interesse pdbljco; ou.

5.10.2.             A pedido do fornecedor.

6.    DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1.  E  vedado  efetuar acr6scimos  nos  quantitativos fixados  pela  ata  de  registro  de  pregos,

inclusive o actescimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.2.  0  prego registrado podefa ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso  11  do caput do

art.  65  da  Lei  n°  8.666/93,  em  decortencia  de  eventual  redugao  dos  pre9os  praticados  no

mercado ou de fato que eleve o custo dos items registrados,  cabendo ao 6rgao gerenciador

promover as negociag6es junto aos fomecedores.
6.3. Quando o preco inicialmente registrado,  por motivo superveniente, tornar-se superior ao

preeo praticado no mercado, o 6rgao gerenciador devera:
6.3.1.   Convocar   o   fornecedor   visando   a   negociaeao   para   reducao   de   pregos   e   sua

adequagao ao praticado pelo mercado;

6.3.2.  Frustrada  a  negociacao,  liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o

registro, sem aplicagao de penalidade;
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6.3.3.   Convocar   os   demais   fornecedores   visando   igual   oportunidade   de   negociaeao,

observada a ordem de classificaeao original do certame.

6.4.  Quando o  prego de  mercado tornar-se  superior aos  pregos  registrados  e  o fornecedor,

mediante  requerimento  devidamente  comprovado,   nao  puder  cumprir  o  compromisso,  o

6rgao gerenciador podefa:

6.5.  Convocar o fornecedor visando a  negociagao de preeos e sua adequagao ao praticado

pelo  mercado  nos termos da   alinea  "d" d  o  inciso  11  d  o  caput do art.  65 da  Lei  n° 8.666/93,

quando   cabl'vel,   para   rever   o   preeo   registrado   em   razao   da   superveniencia   de  fatos

imprevisiveis,   ou   previsiveis,   pofem   de   consequencias   incalculaveis,   retardadores   ou

impeditivos da execugao do ajustado,  ou, ainda em caso de forea maior, caso fortuito ou fato

do pri'ncipe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

6.6.   Caso   inviavel   ou   frustrado   a   negociagao,   liberar   o   fornecedor   do   compromisso

assumido,  caso a comunicagao ocorra antes  do  pedido de fornecimento,  sem aplicaeao da

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.7.  Convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar igual  oportunidade  de  negociacao,

quando cabivel.

6.8. Nao cabe repactuagao ou reajuste de preeos da contratagao.

6.9.  Havendo qualquer alteraeao,  o 6rgao gerenciador encaminhara c6pia atualizada da Ata

de Registro de Pregos aos 6rgaos participantes, se houver.

7.    DA CONTRATACAO C0lvI OS FORNECEDORES

7.1.  A contratagao com  o fornecedor registrado observara  a classificaeao segundo a ordem

da  tlltima  proposta  apresentada  durante  a  fase  competitiva  da  licitaeao  que  deu  origem  a

presente ata e sera formalizada mediante
a) lnstrumento contratual;

b) Emissao de nota de empenho de despesa ou

c) Autorizaeao de compra;  conforme disposto no artjgo 62  da  Lei  n° 8.666/93,  e obedecidos

os requisitos pertinentes do Decreto n° 7.892/13.

7.2.   0   6rgao   convocafa   a   fornecedora   com   preeo   registrado   em   Ata   para,   a   cada

contratacao, no prazo de 10 (dez) dias tlteis;

a) Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou,
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b)  Assinar  o  Contrato,  sob  pena  de  decair  do  direito  a  contrataeao,  sem  prejuizo  das

sang6es previstas no Edital e na Ata de Registro de Pregos.

7.3.   Esse  prazo  podera  ser  prorrogado,   por  igual  peri'odo,  por  solicitacao  justificada  do

fornecedor e aceita pela Administragao.

7.4.   A   Contratada   ficara   obrigada   a   aceitar,   nas   mesmas   condie6es   contratuais,   os

acfescimos ou supress6es contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

®      ;::: : Vceodnat::t:dsau::::trraat::an:etr°tda:r:unt:atr::a: da°e°xbej::°g:o° ::n::antt°rato, em compat,bHidade

com as obrigag6es assumidas,  todas as condic6es de habilitagao e qualificagao exigidas  na

licitaeao.

7.7. A existencia de percentual registrado nao obriga a Prefejtura  Municipal de  Cachoeira do

Piria a firmar as contratac6es que dele podefao advir, facultada a utilizagao de outros meios,

respeitada   a   legislaeao   vigente,   sem   que   caiba   aos   signafarios   desta   Ata   qualquer

indenizaeao  ou  recurso,  sendo  assegurada  a  eles,  no  entanto,  preferencia  em  havendo

igualdade de condig6es.

7.8.  0  compromisso  de  Prestagao  (s)  Servico  (s),  apenas  estara  caracterizado  a  partir do

recebimento,  por signatario  desta  Ata,  de  Ordem  de  Fornecimento  da  unidade  requisitante

da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, decorrente da Ata de Regjstro de Pregos.

7.9.  A  unidade  requisitante  entregara  uma  c6pia  da  referida  ordem  para  o  signatario  desta

Ata e guardara  para si,  para  anexagao aos autos do processo,  outra c6pia,  de  id6ntico teor,

com  a  especificacao  da  data  de  entrega  do  documento  e  a  identificagao  e  assinatura  do

responsavel pelo recebimento do documento em nome do signatario.

7.10.  A Ata  de  Registro  de  Preeos,  durante  sua vigencia,  podera  ser utilizada  por qualquer

6rgao   ou   entidade   da   Administragao   que   nao   tenha   participado   do   certame   licitat6rio,

mediante  pfevia  consulta  a  Secretaria  Municipal de Administragao,  desde  que devidamente

comprovada a vantagem e, ainda, ser observado o disposto na sub-clausula anterior.

7.11.  Neste caso,  poderao os  signatarios  desta Ata  de  Registro de  Precos,  observadas as

condig6es     aqui     estabelecidas,     optar     pela     aceitaeao     ou     nao     do     fornecimento,

independentemente dos quantitativos registrados em Ata,  desde que este fornecimento nao

prejudique as obrigac6es anteriormente assumidas.



=EE-EE-:i
```

(   '   ,I   1   u,,       ®Z

c*cNOEiFL^ co pmIA

F,STADO DO PARA
PRHFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA

CNPJ. 01.612.360/0001-07

7.12.  Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatarios estao obrigados a fornecer as

mercadorias  nas  quantidades definidas  no Anexo  I  desta Ata,  nas  condic6es  estabelecidas

no Edital e em seus Anexos e nesta Ata.

7.13.  Cada contrato que par ventura for firmado com o fornecedor tefa vigencia de  12 (doze)

meses.

8.    DO FORNECIMENTO

8.1. A Prestaeao do Serviap devera ser, conforme solicita9ao da Secretaria competente.

•        8.2.  O(s)  Servigo  (s)  deverao  ser  entregues  no  local  e  no  hofario  definido  na  Ordem  de
Servi?o e/ou Nota de Empenho.

8.3.   Correrao   por  conta  dos  signatarios   desta  Ata  todas   as  despesas   relacionadas   a

execugao do servigo,  incluindo, entre outras que possam existir, seguros, tributos e encargos

trabalhistas e previdenciarios.

8.4.   O(s)   serviap   (s)   estara   (ao)   sujeito(s)   a   verificagao,   pela   unidade   requisitante,   da

compatibilidade com as especificag6es pactuadas no Edital e em seus Anexos.

8.5.   No  caso  de   nao  cumprimento  ou   inobservancia  das  exigencias  pactuadas  para  o

fornecimento,  nos termos das previs6es do  Edital e de seus Anexos,  o signatario desta Ata

sefa  notificada  para  que  tome  medidas  no  que  tange  a  mesma  no  prazo  de  (24  horas),

contada do  recebimento da  notificagao,  sem Onus  para  a  Prefeitura  Municipal de  Cachoeira

do Piria e independentemente de eventual aplicagao das penalidades cabiveis.

8.6.  Se  houver diferenga  entre  as quantidades  constantes  na  Ordem  de  Servieo e/ou  Nota

de  Empenho  e  as  efetivamente  entregues,  o  signatario  desta  Ata  devefa  providenciar  a

complementaeao  necessaria  no  prazo  maximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  contada  do

recebimento da notificagao.

8.7. Para todas as opera?6es de transporte, os signatarios desta Ata provefao equipamento,

dispositivos, pessoal e supervisao necessarios a execugao das tarefas em questao.

8.8. Os servieos deverao ser executados parceladamente de acordo com as necessidades e

Solicitae6es das Secretarias do municipio.

9.    DOPRECO

9.1.  Durante  o  prazo  de  vigencia  desta  Ata,  seus  signatarios  ficam  obrigados  a  ap]icar  o

percentual de desconto oferecido no  Pregao,  devidamente  registrado no Anexo  I desta Ata,
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sobre os precos da(s) mercadoria(s) que constam no mesmo Anexo.

9.2.  Os  precos  a  serem  pagos  ap6s  a  aplicacao  do  desconto  sefao  a  tinica  e  completa

remuneracao  pelos  fornecimentos,  incluindo,  alem  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.

9.3.  E vedada a alteraeao do percentual de desconto registrado durante o prazo de validade

desta Ata, exceto em face da superveniencia de normas federais aplicaveis a especie.

9.4.  Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preeos, a Prefeitura do Municipio de

Cachoeira do  Piria  mantefa  pesquisa frequente dos  pregos de  mercado do(s) serviap(s),  de

forma   a   verificar   a   compatibilidade   dos   pregos   registrados   nesta   Ata   com   os   pregos

praticados no mercado.

9.4.1. A Prefejtura,  em caso de comprovagao de que os preeos registrados sao majores que

os   vigentes    no    mercado,    convocafa   o(s)   signatario(s)   desta   Ata   para    promover   a

renegociagao  dos  preeos  nela  registrados,  de  forma  a  torna-los  compati'veis  com  os  de

mercado.

10.  DAS OBRIGAC6ES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

10.1. Sao obrigag6es da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria:

10.1.1.  Permitir o  acesso  de funcionarios dos  signatarios  desta  Ata  as  suas  dependencias,

para a entrega das notas fiscais/faturas;
10.1.2.  Prestar as  informag6es  e  os  esclarecimentos  atinentes  aos  serviaps  que  venham  a

ser solicitados pelos empregados dos signatarios desta Ata;

10.1.3.  Impedir que terceiros executem os servigos objeto deste Pregao;

10.1.4.  Efetuar,  periodicamente,  pesquisa  de  pregos  do(s)  servi¢o  (s),  a  fim  de  averiguar a

vantagem  da  proposta  e  a  media  de  pregos  sob  a  qual  sera  aplicado  o  percentual  de

desconto ofertado pelos signatarios desta Ata;

10.1.5.  Efetuar o  pagamento  devido  pela  Prestaeao  do(s)  servico(s),  desde  que  cumpridas

todas as exigencias do Edital e de seus Anexos e desta Ata;

10.1.6.   Fazer  solicita9ao  formal  da  Secretaria  solicitante,   para  que  sejam  Prestados  os

Servicos;

10.1.7. Fiscalizar e acompanhar os servigos desempenhados pela Contrata9ao;

10.1.8.   Comunicar   oficialmente   aos   signatarios   desta   Ata   quaisquer   falhas   ocorridas,
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consideradas de natureza grave.

10.2.   Cabera  a   cada   urn  dos   signatarios  desta  Ata,   para   o   perfejto  fornecimento  dos

materiais   descritos   nesta   Ata   de   Registro   de   Pregos,   o   cumprimento   das   seguintes

obrigac6es:

10.2.1.   Ser   responsavel,   em   relagao   aos   seus   empregados,   por  todas   as   despesas

decorrentes  do(s)  servieo(s),  tais  como  salarios,  seguros  de  acidentes,  taxas,  impostos  e

contribuie6es,  indenizae6es  e  outras  que  porventura  venham  a  ser criadas  e  exigidas  pela

legisla?ao;

10.2.2.  Efetuar a  entrega  do  material  dentro das  especificae6es  e/ou  condiG6es  constantes

no Edital de Pregao e em seus Anexos;

10.2.3.   Fornecer   diretamente   o   contrato,   sem   transfefencia   de   responsabilidades   ou

subcontratag6es nao autorizadas pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

10.2.4.   Ser   responsavel   pelos   danos   causados   diretamente   a   Prefeitura   Municipal   de

Cachoeira do Piria ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento

da(s) mercadoria(s) em aprego;

10.2.5.    Ser   responsavel    por   quaisquer   danos    causados    diretamente    aos    bens   de

propriedade  da  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria,  ou  bens  de  terceiros,  quando

estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento,  obj.eto desta

Ata;

10.2.6.  Prestar todos  os esclarecimentos que forem solicitados pela  Prefeitura  Municipal de

Cachoeira do Piria, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamae6es a respeito da

qualidade do fornecimento;

10.2.7.   Comunicar   por   escrito   a   Prefeitura   Municipal   de   Cachoeira   do   Piria   qualquer

anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

10.2.8. Emitir mensalmente,  relat6rio dos materials fomecidos;

10.2.9. Observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a atividade;

10.2.10.   Manter,   durante  todo  o  fornecimento  do   material,   em   compatibiljdade  com   as

obrigag6es assumidas, todas as condic6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao.

11. OBRIGACOES GERAIS DO CONTRATO

11.1. Devefa cada signatario desta Ata observar, ainda, o seguinte:
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11.1.1.   E  expressamente   proibida   a   contratagao  de  servidor  pertencente   ao  quadro  de

pessoal   da   Prefeitura   Municipal   de   Cachoeira   do   Piria,   ou   que   nela   ocupe   cargo   de

confianga, durante a vigencia desta Ata;

11.1.2.  E  expressamente  proibjda,  tambem,  a  veicula9ao  de  publicidade  acerca  desta  Ata,

salvo se houver pfevia autorizagao da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

12.  D0 PAGAMENTO
12.1.   Os   pedidos   de   pagamento   deverao   ser  devidamente   instrui'dos   com   a   seguinte

documentaeao, sem os quais nao serao atendidos:

12.2. Atestado de Recebimento e Aprovagao, emitido pela Unidade Requisitante;

12.3.  Nota Fiscal Fatura ou  Nota Fiscal (DANFE).

12.4.  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  aos  signatarios  desta  Ata  enquanto  pendente  de

liquidagao  qualquer  obrigagao  financeira   ou   previdenciaria,   sem  que  isso  gere  direito  a

alteraeao de preeos ou a compensaeao financeira por atraso de pagamento.

12.5.  0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  o  5  (Quinto)  dia  subsequente  da  execugao  e

Servi?o,   mediante   a   apresentaeao   de   Nota   Fiscal   (dep6sito   em   Conta   Corrente   do

fornecedor), acompanhadas:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda  Federal,  Estadual e  Municipal do domicilio ou

sede  da  CONTRATADA,  atrav6s  de  Certid6es  expedidas  pelos  6rgaos  competentes,  que

estejam dentro do prazo de validade expresso na pr6pria certidao.

b)  Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por Tempo  de  Servigo  -  FGTS

(art. 27,  a,  Lei n° 8.036/90),  atraves da apresentaeao do CRF -Certificado de Regularidade

do FGTS;

c)  Prova  de  situagao  regular  perante  o  lnstituto  Nacional  de  Seguridade  Social-lNSS  (art.

195,  §  3°,  da  Constituicao  Federal),  atraves  da  apresentacao  da  CND  -Certidao  Negativa

de Debito.

d) Prova de situaeao regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11 ).

12.6.   No  caso  do  t6rmino  do  prazo  de   pagamento  ocorrer  em  dia  sem  expediente  na

Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social  o  pagamento  sera  efetuado  no  primeiro  dia  tltil

subsequente.

12.7.  A  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria  podera  deduzjr do  montante  a  pagar os
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valores correspondentes a multas ou indenizac6es devidas por signatario desta Ata.

12.8.  0  pagamento  efetuado  nao  isentara  os  signatarios  desta  Ata  das  responsabilidades

decorrentes do fornecimento.

13.  DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO

13.1. A fiscalizacao da contrataeao sera exercida por urn representante da Administraeao, ao

qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo

clara ciencia a Administragao.

13.2.  A  fiscalizaeao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da

fomecedora,  inclusive perante terceiros,  por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfei¢6es   t6cnicas,   vicios   redibit6rios,   ou   emprego   de   material   inadequado   ou   de

qualidade    inferior,    e,    na    ocorrencia    desta,    nao    implica    em   corresponsabilidade    da

Administragao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°

8.666/93.

13.3. 0 fiscal do contrato anotafa em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com

a  execugao  do  contrato,  indicando  dia,  mss  e  ano,  bern  como  o  nome  dos  funcionarios

eventualmente envolvidos,  determinando o que for necessario a  regularizagao das faltas  ou

defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as

providencias cablveis.

14.  PENALIDADES
14.1. Os signafarios desta Ata estarao sujeitos as seguintes penalidades:

14.1.1.  Pagamento  de  multa  de  0,3%  (zero  virgula  ties  por  cento)  sobre  o  valor  total  do

contrato  por dia e  por descumprimento de  obrigag6es fixadas  no  Edital  e em seus Anexos,

sendo que a  multa tern de ser recolhida  no prazo  maximo de  15 (quinze) dias,  contados da

comunicagao pela Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria;

14.1.2. Pela inexecu9ao total ou parcial do objeto deste Pregao, a:

14.1.2.1.  Advertencia;

14.1.2.2.  Multa  de at610%  (dez por cento) sobre o valor estimado de contratagao do  Item,

no  caso  de  inexecueao  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,  recolhida  no  prazo  de  15

(quinze) dias, contado da comunicaeao oficial;

14.1.2.3. Suspensao tempofaria de participar em licitacao e impedimenta de contratar com a

Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
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14.1.3.  Impedimento de licitar e de contratar com a Administra9ao Pdblica, pelo prazo de ate

5   (cinco)   anos,   garantido   o   direito   previo   da   citagao   e   da   ampla   defesa,   enquanto

perdurarem os  motivos  determinantes  da  punieao ou  ate  que sej.a  promovida  a  reabilitaeao

perante a pfopria autoridade que aplicou a penalidade, o signatario da Ata que:

14.1.3.1.  Deixar de assinar a Ata de Registro de Preaps;

14.1.3.2.  Ensejar o retardamento da execugao do objeto desta Ata;

14.1.3.3.  Nao mantiver a proposta,  injustificadamente;

14.1.3.4.  Comportar-se de modo inid6neo;

14.1.3.5.  Fizer declaragao falsa;

14.1.3.6.  Cometer fraude fiscal;

14.1.3.7.  Falhar ou fraudar na execueao do contrato.

14.2.   Comprovado   impedimento   ou   reconhecida   fonga   major,   devidamente  justjficado   e

aceito pela Administragao Ptlblica, o signatario desta Ata ficafa isento das penalidades.

14.3.   As   sang6es   de   advertencia   e   de   impedimento   de   licitar   e   contratar   com   a

Administragao  Pt]blica  poderao ser aplicadas  a  signatarios  desta  Ata juntamente  com  a  de

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15. OBRIGACOES SOCIAIS, COIVIERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATARIOS DA ATA

15.1. Adicionalmente, cada urn dos signatarios desta Ata devera:

15.1.1.  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciarios  e  obrigae6es

sociais  previstos  na  legislagao  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  salda-los  na

6poca  pr6pria,  vez  que  os  seus  empregados  nao  manterao  nenhum  vl'nculo  empregaticio

com o Contratante;

15.1.2.   Assumir,   tamb6m,   a   responsabilidade   por  todas   as   providencias   e   obrigac6es

estabelecidas  na  legislagao especifica  de acidentes  de trabalho,  quando,  em ocortencia  da

esp6cie, forem vitimas os seus empregados quando da execueao do objeto desta Ata ou em

conexao   com   ela,   ainda   que   acontecido   em   dependencia   da   Prefeitura   Municipal   de

Cachoeira do Piria;

15.1.3.   Assumir   todos   os   encargos   de   possivel   demanda   trabalhista,   civil   ou   penal,

relacionadas  ao  Servieo  da(s)  mercadoria(s),  originariamente  ou  vinculada  por  preveneao,

conexao ou continencia;

15.1.4.    Assumir,    ainda,    a    responsabilidade    pelos   encargos   fiscais   e    comerciais   de
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contratac6es decorrentes desta Ata.

16. DAs DisposleoEs GERAis

16.1. Sera anexada a esta Ata c6pia do Termo de Referencia.

16.2.  Integram o  Edital,  independentemente de transcri9ao,  a Ata de  Registro de  Pre?os,  o

Termo de Referencia e a proposta da empresa.

16.3.  Nos  casos  omissos  aplicar-se-ao  as  disposie6es  constantes  da  Lei  n°  10.520/02,  do

Decreto n°  3.555/00,  do Decreto n° 7.892/13,  do Decreto n° 3.722/01,  da Lei Complementar

n° 123/06, e da Lei n° 8.666/93, subsidiariamente.

17. DO FORO
17.1.   As   quest6es   decorrentes   da   execugao   deste   lnstrumento   que   nao   possam   ser

dirimidas administrativamente serao  processadas e julgadas  no  Foro da  Comarca  de  Santa

Luzia  do  Pa fa,  com  exclusao  de  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja  salvo  nos

casos previstos no artigo  102,  inciso I, alinea "d" da Constituigao Federal.

17.2.  E,  para firmeza  e validade  do  que foi  pactuado,  lavrou-se  o  presente  contrato  em  03

(Tres) vias  de  igual  teor e forma,  para que  surtam  urn s6  efeito,  as  quais,  depois  de  lidas,
sao assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas

testemunhas abaixo.

Cachoeira do Piria (PA),18 de Fevereiro de 2019
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