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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
V Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Decreto Municipal N*
003/2017 de 03 de Janeiro de 2017
VI Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao fornecedor detentor de preços
registrados.

3 2 DA DETENTORA DO REGISTRO:
O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:
i Atenoer a todos os pedidos efetuados peíos órgãos e entidades participantes do SRP bem como aqueles
decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, mesmo que a
execução do objeto esteja prevista para data posterior ã do seu vencimento.
II Fornecer os bens ofertados; por preço unitário registrado nas quantidades indicadas pelos participantes do
Sistema de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra:
íii Responder no prazo de até 05(cinco) dias a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a
pretensão oe órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgâo/Entidade interessado;
iV Estar ciente que os materiais adquiridos estarão sujeitos ã aceitação pelo órgão recebedor ao qual caberá o
direito de recusar ceso não esteja cie acordo com o especificado e seja um produto de qualidade inferior ao
solicitado
V Aceitar nas mesmas condições pactuadas inicíaimente. os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, a critério da administração pública, respeitando-se os limites previstos na Let n.° 8.666/93 e
alterações postenores até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrata.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
ANEXO n
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti,
Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nfl 20] 7.06-28.1-PP
is
Dara e Hora de Abertura: .
CNPJ:
Razão Sodal:
Endereço:
CE?:
Fax:
Fone:
Agência N.*:
Conta Corrente m°:
Banco:

__

horas

_

REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. TUDO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO /TERMO DE REFÊNCIA.
OBJETO;

" GRÁFICOS;

LOTEI
Y

QTD

DESCRIÇÃO

UNI

MARCA

VALOR

VALOR

UNT _ TOTAL

ACOLHIMENTO CAPS Especificação: Acolhimento
01

_

CAPS, Bloco 100x1.1x0, dimensões 21x30

75a.

_

ACORDO
02

no papei

DE

CONVIVÊNCIA Especificação:
tam,: 21x30,5, papel ap

Especificação: Bioco 100x1,

75gr. 1x0.

BLOCO

50

BLOCO

03

Adesivo leitoso sign 8X1 2CM impresso em máquina de
impressão digital, com cinta eco solvente, com alta
2.600
definição e recone especial (eu seja, no formato de
qualquer desenho desejado),

M3

04

Agenda: especificação: capa e contra capa tam.:
148x2l0mm, 4x4 cores em couché 250gr. Plastificação
brilho, com plástico transparente frente e verso. Miolo
2.100
186 páginas, 148x210 mm, 1x1 cor, pape! ap 75gr. core
entrada para cada mês tam.: 148x2 lOmm, 4x0 cor. papel
couché 1 15gr. Acabamento

UNID.

05

ANEXO 3A E 3B Especificação: Blocc 100x1,
c logotipo, frente e verso (lxl), 75g, dimensões 22x32.

BLOCO

06

Apostilas tamanho 21 x 29,7 (fechado), lxl cor. papel
2.300
off-set 75g/m3. com 100 págs. acabamento com espirai

UNID.

07

Apostilas tamanho 21 x 29,7 (fechado), lxl cor, papel
1.900
off-set 75g/ ms . com 20 págs, acabamento com espiral

UNID.

OS

Apostilas tamanho 21 x 29,7 (fechado), lxl cor, papel 1,800
off set 75g m\ com 40 págs, acabamento com espirai

UNID¬

21 x 29,7 (fechado), Lxl cor, papel 2.300
fí-set 75g m3. com 60 págs. acabamento com. espiral

UNID

_

: Apostilas tamanho

324
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10

ATENDIMENTO

DIÁRIO DE FISIOTERAPIA
Bioco
Especificação:
100xl.com logotipo e
especificações. 15x2 i no pape* 75gem 1x0.

11

.-'AT STA DO MEDICO Especificação: Bloco 100X1.
para d testo médico de doenças, dimensões 1X0.15x21 1,000
no papel 75g.

_

ATOS DE

—

ENTERMÀGEM

12

13

AVALIAÇÃO
E
DLAGNÓSTíCA
CLÍNICA
Especificação: Bloco 50X2. com logotipo e informações
clinicai, ( 1x0} dimensões 21x30 no papei 75g-

14

15

16

Banner lona front lighl. Tamanho 1,80x1.20 em.
impressa em máquina de impressão digital, com uma
ts ma eco sol vente em aíta definição e acabamento em
bastão de madeira, com solda térmica, ponteira de
plástico c cordão.
Banner lona front light, tamanho 5,00x3,00, impressa
em máquina de impressão digital, com uma tinta eco
scheme eir. alta definição e acabamento em ilhóes,

____
___
____

BLOCO D_A.M - Bloco 100X1 tamanho 15x10. para
DAM (Documentação de .Arrecadação Municipal),
Papel ap 75g, impressões preto 1x0 , horizontal.
enumerados,_

BLOCO

BLOCC

PROCEDIMENTOS

bloco 100X1 . para
MÉDICOS Especificação:
procedimentos de enfermagem, 1x0, no papel 75g,
dimensões 21x30.

L

100

250

BLOCO

300

BLOCO

350

Und

75

Und

600

BLOCO

300

BLOCO

__

17

BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL Bloco 50X2 tamanho 15x21. impressão Azul. vertical,
Papei ap 75g, para autorização de combustível.

18

BLOCO DE COMBUSTÍVEL - Bloco 50x2 tamanho
UU 14. Papei ap 24kg. impressão preto, com duas vias, 1.300
com carbono, para controle de combustível

BLOCO

BLOCO DE PEDIDO DE MATERIAL, iam.: 15x21,
Bloco 25x3. 1x0 cor, papel ap 24kg, T via branca. 2°
via amarela e 3° via jornal picota na 1° c 2° via.
numerado com dois grampos.

350

BLOCO

350

BLOCO

Bloco de pedido de material, tam.. 15x21,

20

bioco
branca. 2* via
amarela e 3° via jornal, picota na T e 2“ via. numerado

25x3cm. 1x0 cor, papel ap 24Lg. 1“

____
____
via

com ddia grampos.

.

BLOCO DE PRÉ-CAPA - Bloco de pré-capa, IGOxl
21

Àv,

i-ara identificação de documentos, tamanho 15x10,
Papel ap 75g, impressão azul, horizontal

500

BLOCO

coronel lose Cicero Sampaio, N" 663, Centro, PacotDCE. CEP: 62770 000, Contato t085) 33251413
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BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL 22

23

B:. v. 50x2. tamanho 21x15, em duas vias, com
carbono (branco e azui), Papel 75g, impressões em
az til, horizontal para solicitação de material nc

aimoxarifado. _
BLOCO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Bioco 50x2, tamanho 21x29,7, em duas vras para
solicitação de compras. Papei ap "5 g, impressão azul

-

400

BLOCO

400

BLOCO

24

Blocos de ficha de usuários. tamanho 2Ix2y.?cm. ixi
cor, papel ap24kg. bioco 100x1.

200

Bloco

25

Blocos de requisição formato iõO x 210 mm aberto,
papel apergammhado "5g m2; l xt) cores, bioco 50x2, .*
via branca e 2* via amarela Com carbono.

350

Bioco

26

BOLE UM DE ADMISSÃO Esp: Bloco 100X;; cm
l Xii no tamanho 2 1 X30 no pape! 75g.

250

BLOCO

500

BLOCO

150

BLOCO

403

BI.OCO

300

BLOCO

BOLETIM DL DOSES APLICADAS Especificação;
27

2H

Bioco IQÚxI com iegotipo e informações sobre doses
aplicadas em; dupla adulto, febre amarela, raiva, dupla
virai . dimensões 22x32cm.lxl,75g.

BOLETIM DE PARTO Especificação, bioco 100X1
dimensões 22x32. em lxl (nente e verso)JK> papel 75g.
com informações sobre os procedimentos do parto.
BOLETIM

29

DE

PREENCHIMENTO

100XÍ

Especificação; Bloco 100x1, logotipo e especificações
referentes a dados de pacientes, no papel ?5g, dimensões

22x32cnv
BOLETIM

DE PRODUçãO AMBULATóRIA:.
INDIVIDUALIZADO Especificação; Bioco 1-30*1,

30

31

logotipo c informações sobre produção ambuiatorial
ind J viduall BPA-I), em 1x0 cores, no papei 7Sgi
_
dimensões 2 2x32cm _

BOLETIM DE PRODUÇÃO CONSOLIDADO BlOCO
1 dxl
logotipo e informações sobre produçãol 200
.imbuiatorial mdividnal(BPA-I),«CD 1x0 cores no papei
~5g, dimensões 22x32cm.

BLOCO
~

U

33

BOLETIM DE RECONHECIMENTO Bloco 100x1,
c log-. -tip. ' e especificações,22x32 ,no papel 75g. em 1 xQ.
BOLETIM DLARIO DL DOSES APLICADAS
Especificação: A4 - Bioco 100x1. com logotipo è
informações sobre doses diárias aplicadas em:
po formei] to, rotavirus, tríplice virai, hepatite B dupla
adulto, tríplice DTP, BCG e tetra vira (03 blocos
referente a cada uma; , dimensões 22x32cm, em 1x0, no
papei 75g.

_

1

300

BLOCO

500

BLOCO
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Boletim escolar
cor*

-

tam. 21x29, 7cm, papel apiSOgr, Ixl
_

BO! tl'lM MENSAL D£ DOSES APLICADAS Esp:
Bloco 100x1, com logotipo e informações sobre doses
aplicadas mensalmente* dimensões 22x32cm. em txl,
no papel 75g.

35

UNID.

500

BLOCO

BOLETIM MENSAL DE MOVIMENTO DE
I MUNOBIOLÒGICO Especificação: Bloco 100x1.
com logotipo e informações sobre boletim mensal de 100
;munobiologicos. dimensões 22x32cm, em 1x1, no papei
TIL
BOLETO IPTL
tamanho
auto envelope,
2L\291?cm{A4). papel AP75kg. cor lxl, com dados 5.000
variados
CADASTRO DE GESTANTE Especificação: Bloco
oxl. com logotipo e informações cadastrais sobre 200
gestantes, em 1 x0 cores, no papel 75g, dimensões 22x32.

_
36

37

38

CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E
DOMICÍl JOS Especificação: Bioco 100x1. logotipo c

informações sobre o cadastro nacional de usuários c
domicílios. em 1x0. no papel 75g, dimensões 22x32cm.

CADASTRO NACIONAL DE USUÁRÍÕS Ê
DOMICÍLIOS INDIVIDUALIZADO Especificação:
Bloco 100x1. logotipo c informações sobre o cadastro
nacional de usuános e domicílios individualizados, em
IxO- no papel 75g. dimensões 22x32cm.
CADASTRO PARA MATRIC LAMENTO CAPS
Especificação: Cadastro para matriciamemo CAPS.
Bloco 511x2.c/ logotipo e informações, dimensões
22x32, em 1 x 0 cores no papel 75g.

40

_

_

_

BLOCO

UNID

BLOCO

503

BLOCO

600

BLOCO

50

BLOCO

Capa ãe processo - tam. 4óx32cm (aberra). papel 35.00
3
ap75gr, 1x3 eor. papel de cores variadaÿ-

UNID.

C -tta. Jc isita. 10x6 cm, 4x0 cores, escala em coucné
2.100
fosco 250g.

L7NTD

44

CARTÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE
SALDE - MENINA Especificação: na eor rosa 3.000
claro,dimensões 22x32cm, 1x0, 75g.

UNID

45

DO AGENTE COMUNITÁRIO
MENINO Especificação: na cor
cLiro.dimansões 22x32cm, 1x0, 75g.

3.000

UNID

46

Cartax 45xó4, 4x0 especificação: cartaz, dsmensoes
8.000
45x64cm, cor; 4x0, papel couché. I80gr. (5 modelos)

UNID.

47

O-itaz informativo - tam 31x42cm, papel couchê 80 kg, 15.00
0
4x0 cor (6 modelos variados)

UNID.

42

,

CARTÃO
SAÚDE

DE
azui

<-j

4

3.000

_

v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOT1
Certificado - tam. 21x29. 7cm, papel couchê 80kg, 4x1 5.900
cor (moddos variados, conforme solicitação;

'

UNID.

CONSOLIDADO

INTERNO O DON TCLÒGICO
Especificação: Bloco 100x1 com logotipo e informações
com o consolidado odomclògico 3.75g dimensões
_
22x32.
_

-

CONTROLE DE FEBRE AMARELA £ DENGUE
Bloco 100x1, c/logotipo c informações especificas sobre
controle da febre amarela e dengue, 22x32, 75g,1x0.

50

í CONTROi

100

BLOCO

150

BLOCO

30

BLOCO

E DE TEMPERATURA Especificação.

bloco 100x1 , com logotipo e informações sobre o
C 51 controle de temperatura em refrigerador dimensões
:
i

|22x32cra.;x0.?5a.

V ALOR

TOTrtL F.M
LOTE

N"
01
02

n
QTD

DESCRIÇÃO
'

Cópia color a3, papel couchê 120gr
Copia color a3, papel couchê ISOgr

UNI

. 18.000

UM D

18.000

UNTD

03

Copia color a3. papel couchê 240gr

; 8.000

UNTD

04

Cí ip>a color a4. pape! couchê 120gr

28,000

UNTD

05

Cópia color .i4. papel couchê 180gr

28.000

UNI D

06

Copia color a4, papel couchê 240gr

16.000

UNTD

07

Cópia

b s3, papel ap 75gr

18.000

UNID

08

Cópia p/b a4, papel ap 75gr

28.000

UNID

VALOR

MARCA

UNT

VALOR
TOTAL

*

p.'

-

VALOR TOTAI EM

tòTE in
V
01

DESCRIÇÃO

Crachá para identificação funcional - tam 8.5x5.5 cm.
em pvc com case, cordão e garra de acc.
impressão em dados variadas com captação de
4vi i cores,

fotografia digitai.

02

___
_

UNI

700

UNID.

Crachá personalizado para cursos c eventos - tam.
10x15cm, papel duplex 250gr liso, acabamento com 12.500
dois furo e cordão de nylon.

CRONOGRAMA
03

QTD

DE

MARCA

:

VALOR
LIST

VALOR
TOTAL

UNID.

ATENDIMENTO

ODONTOLÓGiCO - Bloco 100x1, c logotipo e
diformaçõès sobre cronograma de atendimento
odoníológico, dimensões 22x32 cm,75g.lxO.

100

BLOCO
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04

05

Piano de classe educação infantil - tam. 21x29,5cm,
capa e contra capa. 4x0 cor. papel couchê 250gr. miolo
com 120 paginas 1x1 cot, papel ap 75gr. com espiral.

500

UNLD.

3.000

UNID.

1,500

UNID.

e capa 6.000

UN ID.

Diário de classe Ensino Fundamental - iam. 21x29.
capa c contra capa. 4x0 cor, papel couchê 250gr.
miolo com 170 páginas Ixl cor, papd ap 75gr, com

5cm,

espiral.

__

06

Diário de EJA - tarn. 21x29, 5cm, capa e contra capa,
4x0 cor, papd couchê 25Ggr, miolo com 150 páginas
1x1 cor. papel ap 75gr, com espiral.

07

Encadernação de 1 à 50 páginas com espiral
plástica transparente e preta.

OS

Encadernação de 101 a 150 páginas com espiral c capa
plástica transparente e preta.

6.000

UNID¬

09

Encademaçao de 151 a 200 páginas com espiral e capa
plástica transparente e preta.

5,000

UN1D.

10

Encadernação de 51 a 100 páginas ccm espiral e capa
plástica transparente e preta.

5.500

UN1D.

11

Envelopamento de carro e moto, adesivo leitoso sign
u)íUi2Ggr 11,06, impresso em máquina de impressão
160
digital, com tuna eco sol vente em alta definição,
adesivado e passado verniz automotivo pu/baiuz 2k de
alto brilho. _
Envelope grande - cam. 24x32cm, 4x0 cor. Com cone
14.000
especial.
Envelope grande um. 26x36cm, 4x0 cor. Com corte
14.000
especial.
Envelope médio - tam. 18x26cm, 4x0 cor. Com cone 7.000

UNID.

Envelope pequeno - tam. Ilx22cm, 4x0 cor. Com corte

UNID.

M1

_

12

13

l-!l
15

16
17

IS

I9

especial.

especial,

_
_
_
_

14.000

Especificação:
EVOLUÇÃO
CONDUnVA
50
Especificação: Bloco 100x1, 21x30,5. papel ap 75gr
1x0.
Faixa para divulgação tam 3mx0,90cm, em iona
140
impressa 4x0 cor. Acabamento com ilhóes.
FAMíLIA)
(CADASTRO
A
DA
FICHA
Especificação'. Bioco 100x1. logotipo e especificações
250
para cadasrramento das famílias, frente versoÿlxi), no
papei ~5g. dimensões 22x32,
FICHA B-DIA Especificação: Bloco 100x1, com;
logotipo, freme e verso, no papei 75gJí2x32

-

__

UNID.

UNID.

BLOCO
UNID.

BLOCO

BLOCO
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m

FICHA B-HÀ Especificação: Bloco 100x1, com
logotipo e informações referentes a doenças referente a
bansenis se I x 1 , no papel 75g, dimensões 22x32.

70

BLOCO

21

informações referentes a doenças, 22x32cm,nc

FICHA B-HAS Especificação; Bloco lOOxL logotipo c
papel

80

BLOCO

80

BLOCO

250

BLOCO

758,1x1.

_

FICHA Í3-TB Especificação; 3!oco 1I3GX1,C7 logotipo e

11

:l

informações especificas SOBRE CONTROLE DA
IXl.no papel no papei 75g,
dimensões 22X32.
TUBERCULOSE,

FICHA CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES
MENSAIS DOS ACE'S Especificação; Bloco 50X2,
logotipo Ficha consolidado das atividades mensais dos
ACS' s. Dimensões: 22x32cm.no papel 75g,ixú.

FICHA D Especificação: Bioco LOOxL logotipo e
24

informações

100

BLOCO

25

CAPS
DE
MATRICIAL
APOIO
FICHA
Especificação: Ficha de apoio matricial CAPS. Bloco
50x2.c logotipo e informações, dimensões 22x32. em
1 xfl cores no papd 75g.

50

BLOCO

26

FICHA DE ATENDIMENTO À MULHER
Especificação: Bloco 100X1, com logotipo e
informações de exames e consultas exclusivas para
mulheres. ( ixi i diniensões 22x52, F5g: : frente e verso),

100

BLOCO

27

FICHA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE
EXTERNO HMJFG Especificação. Bloco com 100
folhas cada ct frente e verso, c/dimensões de folha A4
(22x32), no papel 75g. na cor rosa claro.

500

BLOCO

50U

BLOCO

200

BLOCO

300

BLOCO

100

3LOCC

..

referentes a produções médicas, Ixl.no
papel 75g. dimensões 22x32cm.

-

FICHA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE
EXTERNO -(MEDICO) Especificação: Bioco com
28

29

_

KKJXlcom iogoopo e registro diário de consulta
médica nas unidades de saúde(PSFs;, 22x32, no papd
TSg.lxO cores.
COLETIVA
FICHA
DE
ATIVIDADE
Especificação: Bloco 100x1,1x0, dimensões 22x32 ,7 5g.
FICHA DF
INDIVIDUAL

ATIVIDADE

ODONTOLÓGICA
Floco 100X1,
Ixi (FRENTE E

- Especificação:
tolha A4 (22x32), em

dimensões
VERSO) no papd “5g.

31

FÍCHA DE CADASTRO CAPS Especificação: Ficha
de Cadastro CAPS. Bloco 100x1. 1x0, dimensões

22x32. no papel 75g.

Av. Coronel José Cícero Sampaio, N® 663, Centro, Pacoti/CE. CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413
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__
____

m 21x29.7cm, papei 3.000
FICHA DE ESCOVÃÇÃO SUPERVISIONADA
Ficha de controle de merenda -

2 ap
_
40kfl, lxj cor.
'5"

34

35

36

37

38

FSCOLAR - Bloco 100x1 c/ logotipo e informações
sobre escovaçâo supervisionada escolar, tmoençoes
22x32cm no papel "5g. em lxfl.
FICHA DE EVOLUÇÃO CAPS Especificação: Ficha
de F.v;'luçio CAPS.Btoco 100x1, cm 1x0, dimensões
22x32, no papel 75g.
EVOLUÇÃÓ"
DLARlA
DE
EM
FICHA
FISIOTERAPIA Especificação: Em bloco. JOOxi
richa de evolução diária em fisioterapia, no papei 75g,
em Ixú. dimensões 22x32 cm.
Ficha de matricula - tam, 21x29,7cm, papel ap óOkg.
j x 1 .cor,
i ICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE E
VIOLÊNCIA FM UNIDADE DE URGÊNCIA E
EMERGENT! A Especificação: Bioco !00xl,com
logotipo e informações sobre acidentes em unidade de
urgência e emergência, em 1X0. no papei 75g.
DIMENSÕES 22X32

_

FICHA DE PROCEDIMENTO - Especificação:
Bloco 100x1, em 1x0. dimensões 22x32. nc papel 75g.

REFERENCIA
EXTERN A
FICHA
DE
bioco 50X3, dimensões folha A4
EspeciFfcação:
; 22x32), para encaminhamento medico de use externo.
| em 1x0, no papel 75g
FICHA DE REFERENCIA INTERNA Espec: bioco
com logotipo e para utilização de
50x2
encaminhamento interno, dimensões < 16x22;, no papei
75g, era 1 x 1 cores.
DE
ATENDIMENTO
GERAL
FICHA
AMBLLATORIAL(FlCHA 100) Especificação: bloco
41
100X1. frente e verso (1x1). dimensões 22x32cm. no
papel 75g.

_I

_

42

NOTIFICAÇÃO
DE
FICHA
INDIVIDUAL
Especificação- Bioco i IXlxl . com numeração especifica
para controle de ordem, em IxOÿc papei 75g, no
tamanho 16x22.

_

45

Ficha individual do aluno - tam. 21x29. /cm. papel ap
60tft, [ xl cor
FICHA PERINATAL Especificação: Bloco 100x1,
com logotipo, frente e versoflxl) dimensões 22x32.no
-ÿç c: -T.
Especificação: Biocõ 100x1 com
FICHA PMA2
logotipo frente e verso (U 1), no papei 75sç Dimensões

_

_
22x32.
F :Le: informativo - tam, 15x21cm papei couchê 60kg,
4x4 cor, 6 modelos variados

43
44

_ ___

__

UNID.

200

BLOCO

700

BLOCO

50

BLOCO

3.000

UNI D.

60

BLOCO

300

BLOCO

S0G

BLOCO

5C0

BLOCO

200

BLOCO

200

BLOCO

3.000

UNID.

100

BLOCO

100

BLOCO

35.00Ú

UNID.

»
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FOLHA DE EVOLLÇÃO DO PACIENTE
Especificação: bioco 100X1 frente e versofixl),

700

BLOCO

120

BLOCO

100

BLOCO

50

FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES DE
CHAGAS Em bloco, 1.00x1, com logotipo e
especificações para formulário diário de chagai, em
xO cores, no papd 75g, dimensões 22x32cm

300

BLOCO

51

ATTVA
BUSCA
PARA
FORMULÁRIO
Especificação: Bloco J00xlT com logotipo, em íxG
erres, no papel 75g. dimensões 22x32

280

BLOCO

100

BLOCO

30

BLOCO

50

BLOCO

30

BLOCO

3.000

UNI D.

47

T

dimensões 22x32cm.no papel 75g,
FOLILA DF. OPERAÇÃO Especificação: bioco
1 '.iXl. dimensões 122x52), em 1x0, no papel 75g.

_

FORMULÁRIO DIÁRIO Bloco 100x1, iogodpo e,
informações diárias sobre os procedimentos das
Comunitárias de Saúde (ACS'sj 22x32on.no

49

i

papei 75g, em i xO cores.

1 RÊQUENOA DE BLCHECHO Fl UORET.ADO
Bloco ii.mxt, com logotipo e informações referentes a
trequencia de buchecho nas escolas (planilha) .

52

dimensões 22x32cmt ao papel 75g, em 1x0 cores.
GUIA DF. SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO
Especificação: Em bloco,
INDIVIDUALIZADO
53 100x1. guia de solicitação de procedimentos
individualizado em fisioterapia, no papel 75g, em 1x0
j cores, dimensões 22x32cm.
HIPERDLA Especificação: Bloco com 50X2, com
logotipo e informações sobre o controle de
54
Hipertensá», diaberes. 22x32. no papel ?5g, em ixO

__

cores
HISTORICO

56

(

59

_

CRISES

CONVULSIVAS

cor.

57

.

DE

Especificação: Bioco 100x1. no tamanho 21x30, no
apet 75gr. em I xO cores.
Histórico escoiar- tam. 2lx29.7cm. papei ap 60kg. Ixl

55

HISTÓRICO PESSOAL DO DE MANDATÁRIO
30
F speciGcação: Bloco 100x1, tam.: 21x30,5, no papei
75gr. era 1x0 oores.
in formativo - formato 56x32cm aberto. 4x4 cores,
papei couchê I7Ggr, rta capa e U5gr, para o miolo,
14.500
sendo 24 paginas P B, com acabamento em grampc.
Sendo 10 modelos,

INSTRUMENTAL Especificação; Bloca 100x1, tara.:
21x30,5, no papel 75gr. em 1x0.

Ar,

DE

UNID.

50

BLOCO

20-0

BLOCO

t RABALHO

Bloco 100x1,
60 c logotipo e especificações, no tam.: 22x32 no papel
| 75g, era IxQ cores.
ÍTINE RARIO

8LOCO

Jí

Coronel Jose Cicero Sampaio, V 663, Centro, Paeori/CE. CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413
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. mat

61

Informativo, tarn 62x31 em, papei coucht
. 15gr 4x4. Cores. ~ páginas, com dobra Inclusa
lO.COO
di.igramaçâo. ecnoração. revisão de textos, sendo 4

L’NJD.

modelos.
62

63

64

65

66

para especificações: de
LAUDO ABDOMINAL
exames abdominais, bloco 100x1,em 1x0 cores Tarn.:
22x32, no pape! 75g
.

LAUDO DE INSPEÇÃO - Bloco 50x2, c /logotipo e
informações especificas, iam.. 22x32, no papel 75g, em
1x0 cores.
LAUDO DE liLTRA-SONOCRAFIA OBSTÉTRICA
para
ultra-sonografia
Laudo
Especificação:
nbsiêtrica.Bfaco 100x1. . tam.: 22x32, no papel 75g, em

__

1x0 cores.
Especificação: Laudo
LAUDO GINECOLÓGICO
ginecológico. Bloco IGGxI [am.: 22x32.no papel “5g
em LxC cores
I. \urx) MEDICO Esp: bioco 100X1 em 1X0 cores,
dimensões 22x32cm no papel 75g.
í A L DO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH Espec
iiivo: lG0xi.com especificações p/ emissões dc
documentos de AIH, frente c verso iixl).tam. 22x32,

_ __

50

BLOCO

200

BLOCO

50

BLOCO

50

BLOCO
-

200

BLOCO

200

BLOCO

6S

ATENDIMENTO
Dl.ARI O
e
'logotipo
Bloco
c
100x1.
ODONTOLÓG1CO informações sobre atendimento d:ario odontoicgico.
dimensões 22x32cm. rto tamanho 75g, em, 1x0 cores.

150

BLOCO

69

M APA DE BUCHECHO FLUORETADO MENSAL
Bloco 100x1, c logotipo c informações sobre mapa de
buehecho Suoretado (mensal) dim. 22x32cm, no papel
'5g, em I xO cores.

-

15G

BLOCO

70

MAPA DE MOVIMENTO DE MEDICAMENTO
Especificação" Bloco 50x3, para movimentarão uc
medicamentos da CAF c unidades Je saude, em 1x0
cores, no papei 75g, dimensões 22x32

100

BLOCO

71

MAPA DE PRODUÇÃO DIARLA Especificação:
Blocn com iOOXU com especificações as produçoes
diárias, iam.: 22x32.no papei og, em 1x0 cores.

200

BLOCO

67

no papel 75g.
DF
MAPA

-

PRODUÇÃO
DE
DO DENTISTA
Especificação; Bioco 100x1, com logotipo e
informações dtanas de atendimento dentário, cm 1x0
cores .no papel 75g, dimensões 22x32em.

MAPA
72

MAPA
73

DIÁRIO

DE

ATENDIMENTO

BLOCO

-

AO

PACIENTE EXTERNO Especificação: bloco 100X1,
atendimento diário de enfermagem, dimensões

__ o

50

300

BLOCO

Av. Coronel José Cícero Sampaio, N" 663, Cenrro, Pacoíí/Ctu CEP: 62770 OOtJçContato (085) 33251413
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__

[

~Tl6x22. era 1x0, no papel 75a.

MAPA DIARJO DE DIETA Especificação:

Bioco

íIH.JXI, para especificações dietéticas hospitalares,
dimensões 15x21, em txi) cores, tam.: 22x32, nc papel

50

BLOCO

50

BLOCO

50

BLOCO

| QT0

UNI

75g.

75

_i 76

MONil ORAMENTÕ DE 01ARRELA Especificação:
Bloco 100x1. com logotipo e informações sobre o
cantTOie das doenças provocadas por diarréia.em 1x0
cores, no papei 75g, dimensões <5x22.

DOENÇAS
MONITORIZAÇÃO
DAS
DIARRÉICAS AGUDAS Especificação: Bloco iOOxl.
dimensões 15x22 com logotipo e informações sobre
doenças c diarreia, no papel 75g. em 1x0 cores

TALOR TOTAL E.N

LOTE rv
DESCRIÇÃO

Vo

01

Panfleto 10x15. 4x0 especificação: panfleto, dimensões
IdxlSem, cor 4x0. papel couchê, I20g. sencc 5 70.000
modelos)

02

_

Panfleto ;Qxl5, 4x0 especificação: panfleto, dimensões
10xl5crra cor: 4x0. papei couch!, 120g. i sendo 5 50-OOu

MARGA

VALOR

VALOR

UNT

TOTAL

UNID.
UNID

modelos)
,
"

Panfleto 21x29,7, a4. 4x0 especificação: panfleto, cor: 70.000
4x0 papel couchè, 120g. (10 modelos),

UNID.
-

04

05

Panfleto 21x29,7, a4, 4x0 especificação: panfleto, cor: 40.000
modelos).

UNID.

Panfleto. Tamanho 15x2 Icm. 4x4 cores, papel couchê
55.000
brilho i8Ug,

UNID,

4x0 papel couchê. I20g. (10

Papel carta personalizada 75gr (2 modelos)
07

08

iam

A4, 4x0 cor. papei

ap

Papel carta personalizada - tarn. A4, 4x0 cor. papel ap
40.000
75gr (2 modelos)
Revista informativa. Iam. 46x30,5, abert2. 4x4 cores.
capa e contra capa papel coueher ISOgr. Com
Iam inação fosca. Miolo tamanho 22.5,5x29. ~ fechado
4x4 cores em papel coucber 1209r, com 48 paginas. 10,000
inclusa diagramação. editoração, revisão de textos.
li ítografias e responsabilidade técnica jornalística. Sendo
2 modelos

VALOR LOTAL EM

Av.

70.000

UNID.

UNID.

UNID.

-

1
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DESCRIÇÃO

QTO

UNT

PARTOGRAMA Especificação; bloco 100X1. uso
hospitalar. dimensões 22x32cm, no pape) 75g, em Ixl

100

BLOCO

cores. _

01

02

Pasta com bolso personalizada - tam. 32x4Ócm. papel
couchè 80 kg com corre especial, 4x0 cor (6 modelos)

8.000

UNID.

03

Pasta com bolso personalizada - tam. 32x46cm, papel
couchè 80 kg com corte especial, 4x0 cor (6 modelos)

4.000

UNID.

04

PCFA E DENGUE - Bloco lOOxl.c/iogotipo e
especificações, tam.: 15x22, no papel 75g, em 1x0 cores.

100

BLOCO

05

PEQUENA CIRURGIA Especificação: bloco 100x1,
para procedimentos em pequena cmugia, c/ dimensões
22x32, em 1x0 cores, no papel 75g-

80

BLOCO

06

Especificação:
PERINATAL AMBULATÓRIA IBloco 100x1, com logotipo e informações sobre o
perinatal em ambulatories lx 1 ) dimensões 22x32, 75g,

100

BLOCO

50

BLOCO

90

BLOCO

PLANILHA MENSAL DE ÓBITO DE MAIORES DE
01 ANO Especificação: Bloco lOOxI.c/Iogotipo e
informações específicas, em 1x0 cores, no papei 75g.
dimensões i6x22.
PLANO TERAPÊUTICO SINGULAR 1NICLAL
CAPS Especificação: Plano Terapêutico Singuiar Iniciai
CAPS, Bloco 100x1, em 1x0 cores, dimensões 22x32,mj
papel 75g.
PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES
Especificação: Bloco 100x1, c/]o®otipo e informações
especificas, em 1x0 cores, no papel 75g, dimensões
16x22.
PROJETO TERAPÊUTICO Esp: Bloco 100x1, tam.:
21x30,5. no papel 75grem 1x0 cores.

07

08

_

09

10

M

BLOCO

__

50

BLOCO

RECEITA AZUL Especificação: bloco 50X1. com
logotipo e informações de medicamentos especiais
exclusivos de receita azul,em 1x0 cores ,no papel 75g.

200

BLOCO

CONTROLE ESPECIAL

VALOR
TOTAL

Espec:

bloco 100x1,para procedimentos de medicamentos
12 especiais c dimensões 15X22, em 1x0 cores no papel 600
75a. Aurocppiarivo
RECEITUÁRIO Especificação: Receituário para I
pnjcedimentos
médicos ao paciente, com logotipo ,
j 1
1.600
padrão próprio, dimensões I5x22cm, no papel 75g, em ,
1x0 cores .Bloco 100x1, 2vias
I RECON HECIMENTO GEOGRÁFICO
Bioco
30
1 4 100x1 ,c-' logotipo e especificações, tam,: 15x22, no papel
75g, em 1x0 cores.

.

1

VALOR
- UNT

‘

50

RECEITUÁRIO

MARCA

_

BLOCO

I BLOCO
BLOCO

Av. Coronel José Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE. CEP: 62770
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Contato {085) 33251413

47

n

*

im

w

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

15

16

1

I

REGISTRO DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS Espec:
bDco 100X1, com logotipo e informações diárias de
atendimento, dim. (22x32). em 1x0 cores, no papei 75g.
DE
SALDE
AGENTE
DA
RELATÓRIO
Especificação: Bloco 100x1, com dimensões 15x22 e
logotipo, em IxU cores, nc eapel 75fl, dimensões i5x22
REI VIORIO DE ENFERMAGEM Especificação:
bioco iOOxi, para anotações de procedimentos de
enfermagem c dimensões 22x32, em 1x1 cores , no
papel 75g.

_
MENSAL

RELATÓRIO
1b

DE

200

BLOCO

1D0

BLOCO

150

BLOCO

30

BLOCO

SAÚDE

REPRODUTIVA Especificação: Bloco 100x1, com
:-iiotipct, em : \i c. res no papel 75g, dimensões 22x32
1

19

20

RELATORÍO SSA2 Especificação Bloco 100x3, C
50
logotipo frente e verso em 1x1 cores, no papei 75g,
_
_
_
dimensões 22x32.
REMESSA DL LARVAS AO LABORATÓRIO
{PCI A E DENGUER Bloco lOOxi.c/ logotipo e
100
informações específicas tam.. 22x32, no papeJ 75g, em
_
1x0 cores, _
AO
TRITOMINEOS
DE
REMESSA
BlocolOOxI,
ologodpc
c 100
LABORATÓRIO
informações especificas iam : 22x32, no papel 75g, em
1x0 cores.
REQUISIÇÃO DE EXAMES Especificação: bloco
4D0
1 DOx 1 .para requisição de exames c/ dimensões 15x22,
em 1x0 cores, no papel 75g.
REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOJ.OGÍCOS
Especificação: Bloco 100X1, com logotipo e
informações
para.
solicitações
exames : 50
de
cones,
cm
dimensões 22x32 no
dtnpatolõgicos,
1x1
papel og.

BLOCO

BLOCO

_

21

22

__

23

__
_ _

24

MATERIAL - Especificação:
bloco 50x2. ideai para requisição de matenais use
interno dimensões 16x22, no papel 75g. em 1 x . cores

25

REQUISIÇÃO DL MEDICAMENTOS BLOCO 50X2
Especificação: bloco 50x2, uso hospitalar, ideai para
requerimento interno de medicamentos, dimensões
1 5x22. em 1x0 cores, no papel 75g;

REQLÍS1ÇÃO D£

26

27

RESUMO DO RECONHECIMENTO - Bloco 100x1.
c logotipo e especificações, tam.: 22x32. no papei 7 5g,
em 1 xt) cotes.
SERVIÇO
DO
RESUMO
SEMANAL
Bioco 100x1, c/logonpo e
ANU VETORIAL
especificãHÇõei, tam.. 22x32. no papei 75g, em lx: cores,

BLOCO

BLOCO

3I.OCO

T~

300

BLOCO

-Q

BLOCO

220

BLOCO

150

BLOCO

Av. Coronel José Cícero Sampaio, N0óó3, Cemxc, Paajft/CÉ, CEF: 62770 000, Contato (085) 33251413
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2S

SENSO HOSPITALAR DIÁRÍQ EspecLricaçâo: bloco
100 X I , dimensões 22x32. em í x 3 cores (FRENTE E
VERSO). rtc papel 75g.
SITUA ÇÁÕ

29

30

31

32
33
34
35

BLOCO
'

S ÓCI Q-ECON Ò MICO Especificação;
Especificação: Bioco 100x1 tam.: 21x30.5. no papel
75gi em 1x0 cores.
SOL icrr AçãO DL EXAMES REFERE NCI A DOS
PARA O LACEN Especificação: bloco 100x1, para
solicitação de exames referendados para o LACEN. £>
d: rr : : n s s 15x22. e m 1 xO cores , no papei 75ri
TERMO DE RESPONSABILIDADE HOSPITALAR
100X1,
com logotipo
bloco
Especificação:
especihcaçOes dimensões 22iL0.ein [ xG cores, ne papel
?5g.
TRIAGEM DE ACUIDADE VISUAL Bspedficaçac:
Bloco 100x1,1x0. dimensões 22x32,75g

__

50

BLOCO

5L

BLOCO

_ _

j

'

200

-

21x79, 5cm capa e
25õgr, mioio com
cor,
papel r.p 75gr, com espiral,
i To páginas ixi
FICHAS LU LEITURA BIBLIOTECA - t-.m. A4, 4x0
cor, papel ap 75gr(2 modelos)
Materiel para repfpduçao áo Prontuário SUAS - BloCO
!Uá : cm Ixò. dimensões 22x32.no papei 75g,

DIÁRIOS DE CLASSE BC A tam.
contra capa. 4x0 cor, papel cauchè

i

30

BLOCO

J
600

BLOCO

30

UNID

2.000

UNID

1.000

BLOCO

a.
'

VALOR TOTAL EM

LLTTL VI
DESCRIÇÃO

\TD

.

05

Camiseta personalizada, tamanhos P, M. C ou GG,
impressão ere sublimissão com iecremo c ioÿom arcas do
município nas cores branco, azul, amarelo, verde oíi

QTD

UNT

5.3Í.-J

UNID

2.3GC

UNID

2.450

UNID

MARCA

VALOR
UXT

VALOR
TOTAL

\ermdho.

02

3

Camiseta personalizada, tamanhos P, M. G ou GG,
impressão em serigrafia com letreiro e iogomircis no
município nas cores branco, az ui. amarelo, verde ou
vermelho.
Folder tamanho 20x30, impressão 4x4, papel couchê
12íJg, com a opeãe de 2 a 3 dobras conforme solicitado
pela administração municipal. (Podendo ser ard : tl
m< idelos

diferentes e também impressos em dias

diferentes

AY. Coronel
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EL A-J-. para .J.criios um tons, tic 10. Lmjnhi.; JSjt-iccm.
:'
repa rtiçõcs internas, i repa rtição externa
:
reíorçadi
. alças com 5csr. ce .aigtca com proieior
pteio
paia os umbras em produio resistente, 02 abo road are-:
JU fivelas personalizado na pane externa com Sjctifos
t U glim arcai d<< munkipio, IKS sorts verde. azui.
arm?,

prata

i.500

LAID

cu !Hás.
YALOS TOT AX EM

VALOR GLOBAL: RS
{
PRAZO DE ENTREGA; nit 05 (CTNCO) DIAS CORRIDOS á contar da expedição da ORDEM DE COMP RA¬
FO R NE Cl MENTO
VALIDADE DÀ PROPOSTA: 6G [sessenta; dias.
Ubservatões:
*

O Jicriaruu dedam que tem pfcn;; mmhtmimtrns aceúaçlo .. L-ampnri todas as obrigações cuit tidas no anexo i
Tennt de Rdcriãntia deste edital,
í r.'iei’"ijjdcníu X declaração CfcpraiSâ, fica Subentendida que no . aior proposto està., incluídas todãs as despesas
necessária ã rÿéçtiçãó dos serviços. inclusive AS relacionadas teun:
-encíiígci sociais, trabalhisias, previdenrièríoi £ outros;
-Libutõo. nxur. çiardã.'. emolumentos. licenças, alvaris, muitas JU qualquer infrações.
o..;..:
em gera! da infortunistíce de rusponsíbil idade civil para quaisquer dano-.- 7 prejuizíã causados it
Coti traía me ; ou a terceiros genuine a atra ir_ indjnçtamrnte pela execução Júi serviços
,ÿ

_

Locai /Data;

de

de

AssinATuia Proponente
L arimbo da empresa.- AssU-ircrâ do responsável legal

At . CoroFiei íosé Qcero Sampaio, V 663, Ceitiro, Paooii/CE. CEP: 62770 00ú. Comuto <GS5) 33251413
CNPJ: 07-910.755/0001 11 CGF: 06.920.183 S

50

*

9

<P0Eÿ
9
> PÔJ

i<L

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
ANEXO IH
MODELO DE PROCURAÇÃO/ DECLARAÇÕES

ITEM 01 - MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sódo,
dircror ou representante), 5r.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF)
OUTORGADO: <NOME DO CREDENC!ADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão. RG, CPF e
endereço

PODERES: O outorgante confere ao ouioígadoUj pieno e gerais poderes para representa-lo junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOT1 CE. Estado do Ceará, relativo a PREGÃO PRESENCIAL NTJ 201 7.Ú6,28.1-PP. podendo
o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimemo os documentos de credcnciamcnto, envelopes de
pi posta de preços e documentos de habilitação, assinar tods a documentação necessária e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem neccssános ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações
contraídas peío outorgado.

(data)

(representante legai)

Av. Coronel José Cicero Sampaio, N° 663. Centro, Pacou/CE, CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413

CNPJ: 07.910.755/0001 72 CGF: 06.920.183 8
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ANEXO in

MODELO D£ PROCURAÇÃO. DECLARAÇÕES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. TUDO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO TERMO DE REFÈNCIA.

(GRÁFICOS)

DECLARAÇÃO

por intermédio de seu representante legal
, inscrito no CNPJ n“
.
..., portadorfa) da Carteira de identidade n\
e do CPF
Sría)
DECLARA pa/a fins do disposto na PREGÃO PRESENCIAI. N“ 2017.06.28.1-PP que

o(a)

a; si.:b as penas da te;, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espeaalmente para fins de prova em processo
hc.latório unto ao Mumdpiô de Pacoti Esrado do Ceará, que, em cumpnmema ao estabelecido na Lei n" 9.S54 de
2" I lvvv, publicada no DOU de 2R 10 1999. e ao inciso XXXUI. do artigo 70 da Constituição Federal, não
emprcu i menores de 18 (dezoito) .mos em trabalho noturno pengoso ou insalubre, nem emprega menores de ló
(deaesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b ) sob

as penas da iei, para todos os fins de direito a que Sc possa prestar, espeaalmente para fins de prova em processo
ao Município de Pacoti. Estado do Ceará, que concorda mregralmente com os termos desre edital e

hciurono, junto
seus anexos;

ci que ineaLsie qualquer rato superveniente impeditivc de nossa habiiitaçao para participar no presente certame
lidtatorío, bem assim que ficamos dentes da obrigatoriedade de dedarar odonèncias posteriores, nos termos do art. 32.
52” da Lei n." 8:666/93.

Pelo que. por ser a expressão da

verdade,

firma a presente, sob as penas da Lei.

: data.,(representante iegai)

*
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ANEXO IV
MENTJTA DA A T A DE REGISTRO DE PREÇOS

_

A I \ DE REGISTRO DE PREÇOS Na
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06,28.1-PP
V.ALIDADE:
J MESES.
L

_

Pdo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE Pacoti, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob o N-° 07 910.755/0001-72 e CGP sob o NTÍ' 06.920.183-8, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av.
Coronet Josí Cícero Sampaio, N" 663, Centro, CEP. 62.770-000 Paeoti Ceará, através da SECRETARIA DE
aqui déíiominado(a) de
C.P.F. X
ato represenTadofo) pelo(a) Sr(a).
CONTRATANTE, considerando o juigamenco da bdraçâo na modalidade dc Pregão Presencial N°
RESOLVE registrai os preços das empresas signatárias, nas
bem como, á respectiva homologação datada de
anuais,
com
a classificação por cias alcançadas, atendendo ãs condições
máximas
de
acordo
quantidades estimadas e
desta
Ata de Registre de Preços em conformidade com as
no
as
e
constantes
Instrumento
Convocatório
previstas
disposições a seguir.

-

-

__

-

CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
LI Processo de Ltcnacão. ns modalidade PREGÃO PRESENCIAL N= 2017,06.28.1-PP, sujeilando-se a> partes As
normas constantes do Decreto Municipal iT 003 201 T de 03 de janeiro de 2017, da Lei m1 8.666 93 de 21.06.93 e suas
alterações, e da Let 10. 520, de 17/07/2002.

-

Cl A USD LA SEGUNDA DO OBJETO
L ontiuLii objeto da presente Ata o REGISTRO D£ PREÇO PARA SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO (GRÁFICOS) DE LNIERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
P ACOn-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE
REFÈNCIA. tudo conforme especificações contidas nos Anexos do Edita! do processo originário, no qual restaram
, lássíficados em pnmeuo lugar os licitantes signatários.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente A:u terá validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua assinatura.
CLAUSULA QUARTA

-- —

DA GERÊNCIA DA PRESENTE AlA DE REGISTRO DE PREÇOS
Sfc

-í

..

Q gerenciamento

deste instrumento caberá ao Órgão Gereaciado:, no seu aspecto operacional e nas questões legais

CLAUSULA QULNTA DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
5 : Os preços regisrrados, a especificação dos bens, os quantitativos, marcas empresas fornecedoras e representante
lega! encontram-se eicncados no ANEXO III da presente ara. em ordem de classificação das propostas
Cí AUSULA SEXTA - DO(S) LOCAI.(IS) £ PRAZOfoi DE ATENDIMENTO

6.1 Os bens objeto do presente registre Je pieces quando evenrualmenxe contratados, observadas as condições fixadas
neste instrumento, e seus Anexos, c na legislação pertinente deverão ser entregues nos locais indicados r.a autorizat.Sc
dc fornecimento.
2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA; Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de ate 05
(CINCO) DL\S CORRIDOS a conta: da expedição da ORDEM DE COMPRA /AUTORIZAÇÃO DE

663. Cçocro, Pacoti/ CE. CEP: 62770 00G. Coníato (035) 33251413
CNPJ: 07.910.755/0001 72 CGF: 06.920.183 8
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FORNECIMENTO pela administração, ao local determinado na ORDEM DE COMPRA/ AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO,

2.!. Os itens deverão ser entregues no local discriminado na ORDEM DE COMPRA/ AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO emitido peia Secretaria Gestora:
6.2.3. Os bens licitados deverão obedecer a um monograma de entrega a partir das caraeterísticas que se apresentam nos
quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA ''AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela
«'

administração, no local indicado oa autorização de fornecimento pela administração,
6.2.4. Ós itens serão recebidos por servidor designado e responsável peio acompanhamento e fiscalização do contrato.
6.2-5 A contratada deverá entregar os bens no horário das 0S:OOh às 13:00h, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer
pretextos, não serão recebidos itens íbra do exped tente de trabalho.
n : 6. O fornecimento dos bens licitados poderá ser fcito de forma fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a
necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas ORDENS DE
COMPRAS FORNECIMENTO, peia Secretaria Gestora, constando a quantidade de produtos a serem entregues até
”\ n máximo 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS a cornar dá data de recebimento da ordem de compra.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA

sei convidadas a firmar contratações de fornecimento
convocatório,
no
nesta
condições
ata e seus Anexos, e na legislação pertinente.
Cxadas instrumento
observadas as
. 2 As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Ordem de F omeomento . emitida
peia Administração Municipal, contendo: o na da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da
contratada, o endereço c a data de entrega.
7.3 Poderão também ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços, que serão tratados
de forma autónoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei n," 8.666/93, inclusive quanto
às prorrogações, alterações e rescisões.
7 A Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO a firmar qualquer contratação, nem mesmo nas quantidades estimadas.
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição &c<s) objetos<s>, obedecida a legislação pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência dê fornecimento, em igualdade de condições
7.5 A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá assini-Ia e devolve-la ao Município no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da daia do seu recebimento.
6 Se; fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Fornecimento, sem
prejuízo das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação,
ivspeitadas as condições dc fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

7.i As empresas detentoras dos preços registrados poderão

*

_

-

CLAUSULA OITAVA DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
8.1 O pagamento será realizado ao fornecedor, quando reguíatmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, ra
proporção da entrega dos bens licitados, segunde as autonzações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de
conformidade com as notas fiscais /faturas devidameme atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões
Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta c os preços devidamente
registrados no Anexo 1 deste instrumento.
8 2. Por ocasião da aquisição dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respective Nota
Fiscal A Fatura e Nora Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti-CE, com endereço na
A v . Coronel José Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 Pacoti Ceará, inscrito no CNPJ sob o
N 07.910. 755/0001-72c CGF sob o N* 06.920.183-8.
8.3 O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias. através de crédito em conta corrente mantida pelo
fornecedor, apôs o
da documentação tratada nos subitees anteriores, observadas as disposições
tdiialídas e desta ata_
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da
sua reapreSL-ntação.
8.3.2. Para cada Ordem de Compra/ Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emirii uma única nota
fiscal/ fatura

-

-

Av. Coronel José Cicero Sampaio, N° 663. Centrõ, Paccd/CE. CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413
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do pagamento, será eferuada consulta “ON-LINE'’ às certidões apresentadas, para verificação de
todas as condições de regularidade fiscal.
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto ã fazenda pública, a CONTRATADA será comunicada por escrito
para que regularize sua situação, no prazo estabelecido peio MUNICÍPIO, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
KJ.?. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicara
aceitação definitiva do torneamento.
8.4. Os preços registrados na presente ata não serão objeto de reajuste ames de decorridos 01 (um) ano de seu registro.
hipótese na qual poderá ser utilizado o Índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas,
S 5 Na hipótese de sobrevirem faios imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, cm caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
irca economics extraordinária e extracontratual, poderá mediante procedimento administrativo onde reste
demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de compra, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram
inicialmcme emre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do
íomocimenro, objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65.
tl. u" da Lei Federal n.ft S.666/93, alterada e consolidada.
8 5.1. Os preços registrados que sofrerem reajuste reequdíbno não ultrapassarão aos preços praticados no mercado.
mamendo-se a diferença percentual apurada enrre o vaior originaimente constante da proposta e aquele vigente no
mercado á época do registre.
S,5.2. Caso o preço registrado seja superior à média des preços de mercado, o MUNICÍFIO solicitará ao Fornecedor.
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adcquá-lo a definição do parágrafo único.
8.5.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNICÍPIO convocará as demais empresas com preços
registrados para o item, se ror a caso. ou ainda os fornecedores classificados, respeitado as condições de fornecimento.
os preços ti os prazos do primeiro classificado, para redução do preço: hipótese em que poderá ocorrer alterações na
ordem de classificação das empresas com preço registrado.
8,5,4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média
daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de PacotL

8.3 -3. Por ocasião

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9. i São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ara e no Anexo I:
a) executar o fornecimento dos bens licitados dentro dos padrões estabelecidos peio MUNICÍPIO, de acordo com o
especificado no instntmemo convocatório, nesta Ata e no Anexo I. que faz pane deste instrumento, observando ainda
n «ias as normas técnicas que eventualmentc regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por evenruais prejuízos
decorrentes do descumprimenro de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
h i assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ânus de origem federai, estadual e
municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ci± extrajudiciais, sejam trabalhistas, prcudeneiários. fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em
decorrência do fornecimento:
a reparar, corrigu, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em pane, o objeto do contraio em que se
v enricarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar -se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
peio órgão interessado;
e: indicar preposto, aceito pela Administração, para representa-to na execução do contraio. As decisões e providências
que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo
hábil para a adoçâc das medidas convenientes;
í) aediar. nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou rupressões que se fizerem no fornecimento, até 25%
(vinte c cinco pci cento) do valor inici.iT atualizado do contrato, na fornia oo § \l do artigo 65 da Let r.“ S.o6e,'9jprodutos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNICÍFIO:
g) entregai
h i comunicar antecipadamentc a data e horário à& i-nirega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer plenos de faturamemox extraordinários sob o
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

.
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i> prestar os esclarecimentos que forem solicitado-; pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender
prootameme, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, -mediatamente e pGr escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da. execução do contrato;
v, disper se a toda c qualquer fiscalização de MUNICÍPIO, so tocante ao fornecimento dos bens, assim como ao
cumprimento da> obrigações previstas nesta Ata:
k> prover todos os meios necessários ã garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza:
1 ) comunicar imediata mente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, coma bancária e outros julgáveis
necessários para recebimento de correspondência:
m > possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do
objeto contratual;
ní respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulameiuadoras
pertinentes;
o > substituir cm qualquer tempo e sem qualquer õn as para o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da
recusa, no todo ou em pane o objeto recusado pela administração, caso constatadas divergências nas especificações, às
normas e exigências especificadas no Projeto Básico, n- Ediiaj. ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso. da
amostra, com os bens entregues, sujeitando-se às penalidades cabíveis
pi pm videriCi.ii, no prazo de até 05 (dneo) dias õieis, por sua conta e sem ónus para o MUNICÍPIO, a correção ou
v-,Ebsiiuriçãí.'T dos bens que apresentem defeno durante o periotía de garantia:
q) prestar manutenção gratuita sobre rodas as peças componentes e acessórios dos bens objeto desta ata, dos quais seja
detentor do registro, durante o prazo de garantia:
r) manter, sob as penas da lei, o mats completo c absoluto sígiio sobre quaisquer dados, informações, documentos,
especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso.
ou que venham a ser confiados, sejam reladonpdos ou não com o fornecimento objeto desta ata:
s) manter seus empregados, quando nas dependências do MUNICÍPIO, devidamente identificados com crachá subscrito
pela CONTRATADA no qual constará, no mínimo, sua razão social , nome completo do empregado e fotografia 3x4:
t) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos bens até o(s) localfis) de entrega;
u > informar nas embalagens de transporte dos bens. mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de
tamanho compatível, os seguintes dados, número do modelo, marca.'' fabricante, quantidade contida cm cada caixa,
número da Ara de Registro de Preços, nc e data da Ordem de Fornecimento e o nome da fornecedora ' fabricante;
v) mamei, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Editai relativo à
licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Are 55. inciso Xm. da Lei 8,666-' 93. que será observado,
quando dos pagamentos á CONTRATADA;
v 2 São responsabilidades do Fornecedor ainda:
a) toda r qualquer tipo de a LI mação ou ação que venna. a sofres em decorrência do fornecimento em questão, bem corno
pdos coniratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo
o MUNICÍPIO dc qualquer solidariedade ou responsabilidade;
b) toda e qualquer multa, indenízação ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente, era decorrência
do descumprimentc. de lei ou de regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas,
as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará. de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer
pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente
c .2 ! . O fornecedor detentor do registro autoriza o MUNICÍPIO a descontar o valor correspondente aos referidos danos
í >u prejuízos d ireta mente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independenremente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a previa defesa
d 2.2- A ausência ou omissão da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas
nesta Ata,
9,3. I Lidos os bens deverão ser comprovadamente oe primeira quaildade não sendo admitido, em hipótese alguma, a
entrega dt bens reutilizado ou recondicionado;
9.4 A falta de quaisquer dos bens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada
com, motivo de força maior para o atraso, mã execução ou mezecuçâo do objeto deste contrato e não a eximirá das

penalidades a que está sujeita pelo não cumprimenta dos prazos e -temais condições estabelecidas.

-

CLAUSULA DE2 DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Hl. I O MUNICÍPIO obriga-se a:
i indicai os locais e horários tan que deverão ser entregues os bens.
b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança:
c) efetuar :>a pagamentos devidos nas condições esrabekcidas nesta ata.
d) promovei ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com
its praticados no mercado.

CLAUSULA ONZE - DA .ALTERAÇÃO DA ATA
! I . i . A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei
ri* 8.666, de 1993 c as disposições do Decreto Municipal n° 003/2017. de 03 de Janeiro de 201".

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12. i A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pieno direito, nas seguintes situações:
12.1.1. pelo MUNICÍPIO
;it quando o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor nlo reurar a respective nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável:
c) quando o Fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido;
d quando fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior àqueles

praticados na mercado;
o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fomecimemo decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos dela XE e XVTI dc artigo 78 da Lei 8.666/93;
0 em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro;
12.1.2. pelo FORNECEDOR:
a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XJV XV e XVI. da Let
Federal 8.666 93.
1 2,2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos amigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
1 2.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ara.
12.4. No caso dc ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação
no afixação do flanelógrafo da Comissão de Licitação ou em Jornal de Circulação Local, pelo menos uma vez,
considerando-se cancelado o preço registrado a parrii da ultima publicação.
! 2.5. A seiicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município.
facultando-se á esta neste caso. a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
12 5 1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de fornecimento já emitida.
12.6 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao
torneamento do Item.
12.7 CCM o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de canoeiar esta Ata. a seu exdusivo critério, pocterá suspender
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o FORNECEDOR cumpra integralmemc a condição
connatual infringida.
é) quando

T

I

-

CLÁUSULA TREZE DAS PENALIDADES
1 32

Nà hipótese de descumprimento. por pane da fornecedor, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento.

ou em outros documentos que o complementem, serãc aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n” 8.666/93
alterada e consolidada, as seguintes penas;
132.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento d entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fiaudar na
execução do Fornecimento, comportar-se de modo in idóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de Licitar e
Av. Coronel José Cícero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE. CEP: 62770 00o, Contato (085) 33251413
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matai com o Município dc Pacori e será desaedenciado no Cadastro da Prefeitura de Paooti pek> prazo de até 5
(cinco) unas, sem prejuízo de apiicaçào das seguintes multas e das demais cominações legais:
1 multa de até 20% < vinte por cento) sobre o valor tocai do registro de preços:
a> apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a proposta:
c) fraudar na execução tio contraio;
d) compartai-se de mudo inidóneo:.
_ - muita moratória de 0,5% (meio por cemc) dc valor dc pedido, por dia de atraso na entrega de qualquer obfct.
tugistrado solicitado contados do recebimento da ordem de compra/ autorização de fornecimento no endereço
constante do cadastro ou da Aia, até o lim ire de 15% (quinze por oeuto) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30
(trânajdias:
13.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta)
dias no torneamento do bem requisitado;
j!3.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
.ú/necimemo entrega dos bens, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave,
ou descumpiimenLo por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro dc
Preços nu j.mtraio ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei tó 8.666/93, alterada e consolidada, e na La n ® 10.520/ 02.
as seguintes penas:
Í3.2.1- advertência:
13.2 2- muita de i% (um por cento) até 20% (vinte porcento) sobre o vaior objeio da requisição, ou do valor global
máximo da uia on do contrato, conforme o caso;
13.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal oo prazo dc 5 (cinco) dias a contai da
notificação ou decisão do recurso, por mdo de Dacumemo de Arrecadação Municipal - DAM.
13.3.1. Se o valor da multa nâo for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o
licitante fizer jus.
1 3.3 2 Em ca.-,;, de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente
ou inscrito como Dívida Ativa do Munidpio c cohrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
13.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.fr 8.666 -93.
alterada c consolidada e no instrumento convocaíório13.5. A falta dos bens não poderá ser aleg/ida como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das
penalidades a que está sujeita pelo nâo cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS
14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma iegalmeme prevista, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis.

-

CLAUSULA QUINZE DOS RECURSOS ORÇAMENTAR IOS

15.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata. correrão à conta de dotações orçamentarias
consignadas nos rcspecrivos orçamentos municipais vigentes, em favor das Secretarias Municipais interessadas, à época
da expedição das competentes ordens de compra/autorizações de fornecimento.

-

CLÁUSULA DEZESSEIS DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
16.1.! todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo á
presente ata de Registro de Preços,
1 6 1 .2. integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregão Presencia! que lhe deu origem e seus anexos , e as propostas
da empresas classificadas.

.
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-

i . i è vedado caucionar ou utilizar o contraio decorrtílie do presente registro para qualquer operação õnanceira, sem
prés j V expressa autorização dti MUNiCÍPIO,
ia 2. O CONT RAl A Ni í i1 se resova o d beiro de Íti2e: uso de qua. quer ias prerrogativas dispostas nn artigo 5N da Ler
::. íí.íf-n 93, direrad* e. consdídada.
!A LJiadunpiéncia do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais t? comerciais nâo transfere a.'
MLNíCÍPIO t tusponsábilidade por seu paÿuStenm, nem poderá mera: o objeto cL- contraio ou restringjj J.
regulariza çã . e o uso dos Hen* pela Administração.
16-4, O contratado, na execução do fomodmtntíi, sem prejuízo das responsabilidades contratuais c legais. n5o poderá
;;r : r,:-.‘-âj pactes do corffiáto sem a expressa autorização da Administração.

_

CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO
~~

L T i O T>:: di C omarca de Pacoti é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Instnjmenró, err,
ao disposto no § 2a do artigo 55 da Lei 5.666 de 21 de junho de 1993 alterada e consolidada
is puiics rumam a presente a:a de 3Ègism> dt preços, na presença de
lambém o afinam, para que produza cs setis juridíços c legais defeos.

\5sim pEctuadar..

Paroii-Ce. _ de

de

(duas) testemunhas que

_

,

MUNICÍPIO DE PACOTI
<NOME DO SECRETÁRIO GESl'OR>
******ÿ#»*-**

NOME DA EMPR£SA>
<NOME DO REPRESENT AN TE>
CONTRATADA

IF-ST V MUNHAS:

CPId

L)2

ne

CPF nl

At , Corunei fosé Cícero Sámp.iio, Nfl Ó63, Centro* PaLori.1 LE. CEP: 62770 OOÍi. Coaràfo (085) 33251413
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ANEXO I Ã ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ******
RELAÇÃO DAS

UNIDADES ORO AMENTA BIAS INTERESSADAS

01. SECRETARIA D£ ********************** w*
SECRETÁRlO(A> ****************ft************

Av. Coronel José Cicero Sampaio, N° 663. Cenno. Pac*ti/CE. CEP: 62770 000, Contato

CNFJ: 07.910.755/000l 72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
ANEXO n À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

__

a FT A r ÃO F 91 :A 1 TRCAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTR ADOS
01. RAZÃO SOCIAL:

CNPI:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

REPRESENTANTE:
BANCO:

FAX:

AGêNCIA:

CPF:
RG:
CONTA CORRENTE:

Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Cenrro, Pacoti/CE. CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413
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ANEXO m À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N*
REGISTRO DE PRE COS UNTTARIOS
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. QUANTITATIVOS. MA RCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS

DATA:

_ / _/_

__

imegrarue da Ata da ftcijisíie vie Preços fl
Lmyresas cujos preços estão a stÿuir itgiitTatirss. em

Este documertrq e parte

PACOTI e as
201

LICITANTE VENCEDOR:

ML’NiClFSO Or
celebrada enrre
race a realização do Pregão Presenciai N "

* CNFJ N6

Av. Coronet Jose Cícero Sampaio, N° 663: Centro. PacaiL/CE. CEP: 62770 OOG, Contain (GSSj 13251413

CNPJ: 07.910.755/ MOL 72- CGF: 06.920.183 8
62

tf

#

VHP7
**ÿ11**

*,

Ó0E7

.5» 1

Pá

td 3cA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N*: X****Éxxtt***********'ar
PREGÃO PRESENCLAL N° 20L7,06.28.1-PP
.f

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO A FREFEnURA MUNICIPAL DE PACOTI, E
PARA O
DO OUTRO A EMPRESA
FIM QUE NELE SE DECLARA

_

O MUNICÍPIO DE PACOTI/ CE, pessoa jur.dica de _h:e;tc púbLco memo, inscrita no CNPJ sor o nu 07 91 0.755.- 0001
'2 e CGF *>b .• n‘ 0É.92C.185-S. com sede de sua Frefenum .vlurdapai na Av, Co/onei Jose Cícero Sampaio, V 663,
Cenrro. Paeoti CE, CEP: 62770 000, arravès do(a) Tvír-íT-rvíiTTTXÿ***!***, íiesre ato representada pelota)
è «:
xrx-x ã:W fc*
o SrcaJ,
aqui denominado rit CONTRATANTE, e de outro iado a Empresa
Sr ir«i dR-árM i.k ***.
* , neste ato
*. insoita no CNPJ. MF sob o n.‘
.
estabelecida na
A
fe
a
at
x
kA
**
ponaòor (a) do CPF cri
. apenas denominada A'
representada pelo (a) SrfaJ *
.
CON IRAIADA. firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as ciáusuias e conoicões a seguir
-«fc

3

*:«.

~t.

*-s 55

i

Ji.*Sfe-ararg

*ÿ*:£:ÿ£* Srft-JÉ

estabelecidas:

-

CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
II T r cosi. . de Ljcítacác, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tombado sob o n~ 2017.06LH. L-PP. cujo objeto e
o REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO E AQUÍSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICOS) DE
INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACOTTCE, TUDO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFÉNCIA, em conformidade com o
n° 003 '2017, a Lei Federa! V 8.666 -93 - Lei dai Liei tacões Públicas c/c os termos da Lei Federal nL'
Pecivti

10.520

-

de 17/07 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
., tudo em conformidade com as
2.1. O presente contraio tem como objeto é Aquisição de .
condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do Edital do Processo liciraiono
do presente
PREGÃO PRESENCIAL N“ 2017.06.28.1-PP, no qual encontra m*se especificados no Anexo
~N Contrato

-

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1 O valor global da presente avença é de RS * ~ N- x-k1" *dt Jrír±**Tt.xX-x-KTe*‘x Â**!* A ÉS »»'*), a ser pago na proporção da
entrega di ' produtos adiados, segunde- as ordens de comp.as.-' autorizações da fornecimento expedidas peia
de conformidade com as notas fiscais, faturas devidamertfe atestadas pelo Gestor da despesa.
acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condições do edital.
3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de rcãj -s»e
3.3 N.j hiiiórese de sobre, irem fatos imprevisíveis ou pro, isivcis porém de consequências incaic ciáveis, retardadores cu
impeditivos da execução -do ajustado, ou ainda sm ca&í de foiça maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
ína económica extraordinária e extraconirarual. poderá mediante procedimento administrativo onde reste
.icmonsirada tal situação e teimo aditivo, ser restabelecida a relação que as panes pactuaram inicial mente entre os
encargos Jí contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a
mar. u tença.- Jo equilíbrio económico-financeira inicial do contrato, na forma do artigo 65, II. “d" da Lei Federai n7
s á6õ v 3 alter aria e consolidada .
3.4 U pagament* será efetuado em até 30 (trinta) dias. ipos adiotpiemento da obrigação e encaminhamento da
Jocumentaçãt> tratada no subitem 3,1 observadas as disposições edkalfcias, através de crédito na Conta Bancária do
fornecedor ou atra vés de cheque nominal
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Por <K3siâo do fornecimento deverá ser apresentado recibo em 02 (doas) vias e a rtspecuva Nota Fiscal A Fatura e
Nata Fiscal deverá Fiscal em nome do(a) xxxxxxxxxxxxx. com endereço na m\ xx vxivwvxxx Pacoti/CE, inscnlu
no CNPJ sob o nD xxxxxxxxxxxxx.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4 í . O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até ** de
de 20**, admirindo-se, porém* a prorrogação nos termos do artigo 57. da Lei Federal
n 8.666
satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal n.0 003/2017, de 03 de janeiro de 201 7.
4 ,7 No caso do material objeto dc presente contraio, ser entregue na sua totalidade, antes da data de término do
contrato, rica o referido contrato automaticsmeiire expirado.
4.3. independente da quantidade de cada item deste contrato a administração ficará no direito de solicitar apenas aquela
quantidade que lhe for estntamcntt necessária
4 4 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA; Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de até 05
(CINCO) D LAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA* AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO peia administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRA AUTORIZAÇÃO DE
3,5

*

FORNECIMENTO,

4.4.1 A ordem dc compra, áuronzação de fornecimento será emitida será via fax ao seu numero de telefone ou via emai! ao seu endereço eletrónico, ficando o mesmo c brigada a confirmaro recebimento também via fax e/ou email com
assinatura nome e CPF do funcionário que recebeu, sujeito as penalidades espedfkadas neste editaL
4 4.2. Os itens serão recebidos por servidor designado e responsável pdo acompanhamento e fiscalização do
contrato, que emitirá o atesto declarando a entrega dos bens,
4 43 No caso de constatação da inadequação do» bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste
e
Editai na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 í vinte e
quatro i horas adequados à$ supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei r
deste instrumento.
4.4 A- O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclm i responsabilidade civil do fornecedor por vicio de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos produtos
entregues.
4.4,5. Os itens licitados deverão obedecer a um cronograma de entrega, entregues de forma fracionada, de
acordo com a necessidade e conveniência do órgão interessado e disponibilidade financeira durante o prazo de
contratação, mediante a expedição de periódicas ORDENS D£ COMPRAS/FÓRNECIMENTO, pela Secretaria
Gestora, constando o local e a quantidade de produtos a serem entregues

-

- Cl AUSULÀ QUINTA DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5 : As despesas decorrentes das eventuais contratações correrão i conta de ***************, nas dotações
orçamentárias: ************** **, consignadas nos respecrivos. orçamentos municipais vigentes de cada
Órgãos Entidade participante do SRP (Sistema de Registro áe Preços).

-

CLÁUSULA SEXTA DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir inregraimenie as disposições do instrumento convocatório, da Lei
Federal n 6.666/43. alterada e consolidada e da Lei Federal a" 10,520 02 e do Decreto Municipal n° 003/201 7.

6.2. O CO N TRATADO obriga-se a:
a) executar n fornecimento dos materiais licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de
acordo cum o especificado no instrumento convocatório, no Anexo í, que fez parte deste instrumento,
observando ainda todas as normas técnicas que eventualmenre regulem o fornecimento , responsabilizando-se
ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimeruo de qualquer cláusula ou condição aqui
estabelecida;
bj assumir a responsabilidade pdo pagamento dc todos os Impostos, taxas e quaisquer ónus de ougem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
prevideneiários, fiscais e comerciais resultantes da execucão do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive
com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
CJ a reparai , corrigir, remover ou substituir. à> suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

§
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d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do fornecimento, nãc exttjuindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento peio órgão interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato As decisões e
pr- v idências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
f)accitar , nas mesmas condições registradaÿ. os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até
25% (vinte e cinco por cento) do vator inicial atualizado do contrato, na forma do § Ia do artigo 65 da Lei n°
8.666/93;
jy entregar os materiais de forma a não comprometer orândonamenro dos serviços do MUNICÍPIO;
h? comunicar antecipadamente a data e horário da emrega, nâo sendo acehos os materiais que estiverem em
desacordo com as especificações constants deste instrumento, nem quaisquer pleitos de fatuiamentos
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
D prestar os esclarecunemos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender
prentamente bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar quando da execução do contrato;
D dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimemo dos materiais, assim
como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
kj provei todos os meios necessários à garanria da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
U comunicar imediaramente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancaria e outros
julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
m) possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para
atendimento do objeto contratual:
nj subsrituii em qualquer tempo e sem qualquer õnus para o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis da recusa, no todo ou em parte cs materiais recusados pela Administração, caso constatadas
divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na
Proposta do Contratado;
o) mamei, sob as penas da Lei, o mais completo C absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações.
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento
objeto desta ata.
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) locaifis) de entrega:
qi informar nas embalagens de transporte dos materiais, mediante etiqueta ou gravação na prõpna embalagem,
em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: marca -fabricante, quantidade em cada caixa, numero do
Contrato, ri' e data da Ordem de Fornecimento o nome da fomecedora/fabncame:
r) manter, durante a vigência da Ata de SRF/ contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
TK> Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, inciso XIII, da Lei rr
8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.
p.2. J No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos ás normas e exigências especificadas no
Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas ser adequados ãs supracitadas condições:
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos. devidamente identificados, a todos os
locais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens. prestando-lhe todas as informações e esdarecimentos que,
eventual mente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;

-

CLÁUSULA SÉTIMA DAS SANÇÕES
7, 1 \a hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas DCSíC instrumento,
cm outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções prevèuas na Lei n° 8,666 ’' 93,
alterada e consolidada, as seguintes penas:
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... Se i' fornecedor ensejar o retard* menu da entrega d: oBjetc. aâo mantiver a Proposta de Preços, falhar
fraudar na execução do fansedinenta, comportar-se dernoao iniriÔneo ou cometer fraude fiscaL ficará impedido de
lícitas e contratar com o Município de Pacoti e será descre deneisdo no Cadasrro da Prefeitura de Pacod pdo prazo de
até 5 rincc ) ancs sem prejuízo de aplicação das seguir? 55 muitas e das demais cominações legais
í- muita d; arê 20% . '-inse per ceetc) sobre o valot ratai do contrato'
% aprese r.ixr documemaçào iaisa exigida,
b) não manter a Carta Proposta:
} fraudai na execução dc contrato:
d) comportar-se de modo Lnidrmeo,
7 1 2 Muita moratória de 0,5% (meio pui oento) do valor do pedido, por dia de arraso na entrega de qualquer
ihiL-íi. íL-giv.íáje solicitado, contados dc recebtvnínic A M-JOUí dc compra autorização de fornecimento no endereço
:
J; tadasu.: ou da Ata até c limite d.
(quinze por ecnm) -so bre c valor dc pedido caso >ej<i inferior a 30
1

trinta 1 dias

“1.3 Multa moratória Ce 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na Inpótese de atraso superior a 3D
JííS no fornecimento do bem requisitado;
1. . : ti porese ás avz ilicito. outras ocorrências, çUí possam acauecar transtornos ao desenvolvimento do
meomenío entrega dos bens. ás atividades da administra,: ão. desde cue não caiba a aplicação de sanção ma is grave,
- íU deícumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registre de
c rampknneittem, nãc abrangidas nos sub itens anteriores serão
oc em outros documentiM
Fi . . r.
i 0.5 20 .'02
3 3! içadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei rri S.óóó- 13, alterada e consolidada, e na J. d n
1

'

penas;
7 2.1 Advertência'
Multa de írL 1. um n.m CCIUO) *.:ê 20% "-rate pen cento; sobre O valor objeto da nspliaçáo ou do valoi
global máximo da ata ou do comraUL cortfoípive o osso;
7.3. G . arei da muita aplicada deverá ser recoinido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias s, contar d&
notificação '.;u decisão do recurso. por meio de Docume.mj cL .Arrecadação Mumdpaí - DAM.
7.3. j Lr alor da multa não for pago, ou deposit ado. será automaticamente descontado do pagamento a que
licitante ratet us
12 Em caio de . resistência pti irutuficiSnçía áe crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrar vamenie oti inscrito como Dívida Arivã cc Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com
o encargos correspondentés,
4 A falta d >s lures não poderá sei alegada como motive ±- força maior e não eximirá a CONTRATADA das
ucnalÍQiides 1
wra sujeira pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas r.este contrato.
5. Após o dtvtdo processo administrative oonibrme disposto no Ediial, as multas pecuniárias previstas neste
instrument serfe df.sconTadas de qualifier crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas
ludiciaimcnlt, ira inexistência deste.
'
-LJ submeterão ainda às demais var.ções impostas nos smgos 6b a SS ocr Lei Federal o.' á.ábív v3. alterada
e consolidada 0 no msuumento cbnvocatóno.
ir. seguintes

'

.
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CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO
g

iréttcução total ou parcial dn presente contrato enseja a soa rescisão, com as consequências contratuais, as
previses? vm lei e no Editai
S 2. Mérn ,J.; aplicação dzr multas já ptíévistas o presenre contrate- ncsca rescindido da pleno direito independeme de
nmitLcaçSc judicia] CL, extrajudicial sem que assiste á Contratada c dimitc. do rociámbr tndfntzayòes relativas às
dsspesifis dc; ureniçs de encargos provenientô da sus execução, ocorrendo quaisquer ir.fiaçòes às suas clãÿiuias Le 76 da Ld 3.666 93.
-!i dições ou nas hipóteses previstas na Legislação ns forma dos artigos;
3,3. 0 procedimento de rescisão observará os ditames previstos nes artigos 79 e SO da Lei de Licitações.

CL AUS ULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
í. 1. O CÓN RA FADO se ebrig?. A mxrxr. juinrie :odi í execução do contraio, em compatibiiidaGe com 3S
ibrigações poi de. -.ssumidas, todus as condições dt r.zbiiiracáo e qualicLação exigidas na liciração.
9 2 O presente corn rato Sem seus termos e sua execução vincuLira ar edital de licitação eà proposra lidtatóna
3 D C ON TRAI A N i JE se :eserv:a c direito de fazer uso dt qualquer uns prcmõgaíivas dispostas no amgo 56 Uu Lei n°
í 666/93. alterada e consolidada,

Av* Coronel José Cícero Sampaio, V5 663, Lr.-tic., PãCOTi/CE. CEP: 62770 GDGÍ Contam ;:385) 332; ;4ií
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9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilstetalmenie pela Administração ou por acordo das partes, com as
devidas justificativas, nos casos previstos na Le:
9.5, A madimpiéneia do contraiado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso dos serviços pela Administração
9.5.0 contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub¬
contratar partes do camrato sem a expressa autorização da Administração.
9 7. A Administração rejeitará, no lodo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do Processo
Licitaiório. da proposta e deste contrato
9.8. integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento iicitatório e
a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Comrato, será a única responsávei perante terceiros pelos atos praticados por seu
pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reck mações e indenízaçSrs,

-

CLAUSULA DEZ DO FORO
I i 1 . O foro da Cornara de Pacoti é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em
obediência ao disposto no § 2° do anige 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
\s5iin pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicas e legais efeitos.
Pacori-CE, “ de itmA A4A.'À LÁ J-A

****

MUNICÍPIO DE PACOTI

NOME DA EMPRESA>

<NOM£ DO SECRETÁRIO GESTOR>

<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA

±***iii

*-*********

TESTEMUNHAS;

CPF.
CPF. Sa

Av. Coronet José Cícero Sampaio, N® 663, Centro, Pacotí/CE- CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413
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ANEXO

... DO CONTRATO N*

PREGÃO PRESENCIAL N 2017,íHL2*.1-FP

MAPA D£ PKECQ5 CONTRATADOS
e *(s)
Este documento e parte integrante do Contrato acima referendado, celebrada entre a.
, cujos itens, uninades quanridades, marcas c preços estão a seguir
Empresais);
especificados decorrentes do PREGÃO PRESENCIAL N" 2017.06.28. í-PP

ITEM

DESCRIÇÃO

LINED

MARCA

QUANT.

VALOR
LNTIÀRIO

VALOR
TOTAL

f

.

-

VALOR TOT AL EM RS

EMPRESA
C.X.PJ ENDEREÇO:

CIDADE:
TELEFONE:
E-MAIL
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