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ANEXOn
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.

Processo: PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP
as
Data e Hora de Abertura: .
CNPJ:
Razao Social:
* »
*
CEP:
Enderefo:
Fax:
Fone:
Agenda N.°:
Conta Corrente n.°:
Banco:

_
_
_
_

horas

_

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISigAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,
LABORATORIAL,
INJETAVEIS E
ODONTOLOGICO
MEDICAMENTOS
E
CONTROLADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO
HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DO MUNIClPIO
DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO

BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

Lote...
Item
N°

Marca

Especificafio dos Produtos

Unidade

Quantidade

Valor

Valor
Total

Valor Total em R$

Valor Global da Proposta: R$
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(ÿ

Observafdes:

•
•

O lidtante declara que tem o pleno conhedmento, aceita?ao e cumprira todas as obrigafoes
contidas no anexo I - Termo de Referenda deste edital.
Independente de declaraÿao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluidas
todas as despesas necessarias a entrega dos produtos, inclusive as reladonadas com: encargos
sociais, trabalhistas, previdendarios e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenÿas,
alvaras, multas e/ou qualquer infrafoes; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade
civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou
indiretamente pela entrega dos produtos.
de

Local/Data:

de

•B
Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.91 0.755/000 1 -7
Av. Coronet Jose Cfcero Sampaio, 663

-

Centro CEP 62770-000 | Pacoti/CE

CGF 06.920.183-8

Fone: (85) 3325.141 3
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ANEXOin
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES
4

ITEM 01 - MODELO DE PROCURA£AO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERECO> neste ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificafao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificapao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enderefo.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, relativo a PREGAO PRESENCIAL N°
2017.11.08.1-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de proposta de prefos e documentos de habilitaÿao,
assinar toda a documentafao necessaria e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por forÿa do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigafoes contraidas pelo outorgado.

(data)

(representante legal)

ih
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Av. Coronel Jos4 Cicero Sampaio, 663

CNPJ 07.91 0.755/000 1-72

k1

CGF 06.920.183 8

- Centro CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÿAO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,
LABORATORIAL,
ODONTOLOGICO
E
MEDICAMENTOS
INJETAVEIS
E
CONTROLADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO
HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFER£NCIA.

DECLARACAO
por intermedio de seu
inscrito no CNPJ n°.
, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)
, DECLARA, para fins do disposto na PREGAO
na.
e do CPF nQ
PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condiÿao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaÿao para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressSo da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)
4

i

(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.91 0.755/0001 Av. Coronel Jos6 Cfcero Sampaio, 663

- Centro

CEP 62770-000

A

Pacoti/CE

CGF 06.920.183-8

Fone: (85) 3325.141 3
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° _
PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP
VALIDADE: 12 (doze) meses.
Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE PACOTI, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito
publico intemo, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o N° 06.920.183-8, com
sede de sua Prefeitura Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, CEP: 62.770GOO - Pacoti/CearA, atraves da SECRETARIA DE SAUDE, neste ato representado pela Sra. Veruska
Moura Faria, aqui denominado(a) de CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitaipao na
modalidade de PregSo Presencial N° 2017.11.08.1-PP, bem como, a respectiva homologaÿao datada
de ** de ****** jjg ****, RESOLVE registrar os prepos das empresas signatarias, nas quantidades
estimadas e maximas anuais, de acordo com a classificaÿao por elas alcanfadas, atendendo as
condifoes previstas no Instrumento Convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Prefos,
em conformidade com as disposifoes a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitapfio, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP,
sujeitando-se as partes as normas constantes do Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janeiro de
2017, da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterapoes, e da Lei 10.520, de 17/07/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
E
LABORATORIAL,
ODONTOLCGICO
AMBULATORIAL,
MATERIAL
AS
DEMANDAS
MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CONTROLADOS, PARA ATENDER
DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA
NEUSA HOLANDA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECUTCACOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, tudo conforme especificapoes
contidas nos Anexos do Edital do processo originario, no qual restaram classificados em primeiro
lugar os licitantes signatarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGfeNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
HHMM

3.1. A presente Ata tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1.0 gerenciamento deste instrumento cabera ao 6rgao Gerenciador, no seu aspecto operacional e
nas questOes legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.910.755/0001-72
Av. Coronel Jos£ Cicero Sampaio, 663
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREQOS, ESPECIFICAQOES E QUANTITATIYOS
5.1. Os prefos registrados, a especificaÿao dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas
fomecedoras e representante legal, encontram-se elencados no ANEXO III da presente ata, em
ordem de classificaÿao das propostas.
CLAUSULA SEXTA - DO(S) LOCALaS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os bens objeto do presente registro de pre?os quando eventualmente contratados, observadas as
condifoes fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislate pertinente, deverao ser entregues
nos locais indicados na autorizaÿao de fornecimento.
6.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues no prazo
maximo de ate 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedite da ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZAQAO DE FORNECIMENTO pela administrate, no local determinado na
ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO;
6.2.1. Os itens deverao ser entregues no local discriminado na ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO emitido pela Secretaria Gestora;
6.2.3. Os bens licitados deverao obedecer a um cronograma de entrega, a partir das caracteristicas
que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO
DE FORNECIMENTO pela administrate, no local indicado na autorizato de fornecimento pela
administrate;
6.2.4. Os itens serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizato do contrato.
6.2.3- Por ocasiSo da entrega dos produtos, o fomecedor devera apresentar redbo em 02(duas) vias,
alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
6.2.4- Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Municipal de Pacoti - CE, com enderefo no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/000172 e CGF sob o N ° 06.920.183 8.
6.2.5- No caso de constatato da inadequate dos produtos fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condifoes, sob
pena de aplicato das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
6.2.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogafoes de prazo.
6.3- Os produtos licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as especificafSes
contidas no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposifoes constantes de sua proposta,
bem ainda as normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da entrega dos produtos que lhes sejam imputaveis, inclusive com relate a terceiros, e
ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dos
servifos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrato ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na entrega dos produtos, n3o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizato ou o acompanhamento pelo orgao intefessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrato, para representa-lo na entrega dos produtos. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoto das medidas convenientes;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.910.755/0001 -72
Av. Coronel Jos£ Cfcero Sampaio, 663

- Centro

CEP 62770-000 | Pacoti/CE

CGF 06.920. 1 83-8

Fone: (85) 3325.141 3
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d) aceitar, nas mesmas condipoes do registro de prepos, os acrescimos ou supressoes quantitativas que
se fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizado da
contra tapao, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDUCES DE FORNECIMENTO
|
WJKKKtM

7.1. As empresas detentoras dos prepos registrados poderSo ser convidadas a firmar contratapoes de
fomecimento, observadas as condipoes fixadas no instrumento convocatorio, nesta ata e seus
Anexos, e na legislapao pertinente.
7.2. As contratapoes dos bens registrados neste instrumento serao efetuadas atraves de Ordem de
Fomecimento, emitida pela Administrapao Municipal, contendo: o n° da Ata, o nome da empresa, o
objeto, a espetificapao, as obrigapoes da contratada, o enderepo e a data de entrega.
7.3. PoderSo tambem ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro de Prepos,
que serao tratados de forma autonoma e se submeterao igualmente a todas as disposipoes constantes
da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto as prorrogapoes, alterapoes e rescisoes.
7.4. Este instrumento nao obriga o MUNICIPIO a firmar qualquer contratapto, nem mesmo nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitapoes especificas para aquisip§o do(s) objetos(s),
obedecida a legislapao pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de
fomecimento, em igualdade de condipoes.
7.5. A Ordem de Fomecimento sera encaminhada ao fomecedor que devera assina-la e devolve-la ao
Municipio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.6. Se o fomecedor com prepo registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de
Fomecimento, sem prejuizo das respectivas sanpSes aplicaveis, poderao ser convocados os demais
fomecedores classificados na licitapao, respeitadas as condipdes de fomecimento, os prepos e os
prazos do primeiro classificado.

-

—

CLAUSULA OITAVA DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
IT

8.1. O pjagamento sera realizado ao fomecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo
MUNICIPIO, na proporpao da entrega dos bens licitados, segundo as autorizapoes de
fomecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais, Estaduais e
Municipais, todas atualizadas, observadas a condipoes da proposta e os prepos devidamente
registrados no Anexo I deste instrumento.
8.2. Por ocasiao da entrega dos produtos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, com enderepo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
sob oN.° 06.920.183-8.
8.3. O MUNICIPIO efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atraves de cr£dito em conta
corrente mantida pelo fomecedor, apos o encaminhamento da documentapao tratada nos subitens
anteriores, observadas as disposipoes editalicias e desta ata.
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serao devolvidas ao
fomecedor, para as necessarias correp6es, com as informapoes que motivaram sua rejeipSo, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentapao.
8.3.2. A nota fiscal/fatura devera ser correspondente ao determinado na ORDEM DE
PRODUTOS/ AUTORIZA0AO DE FORNECIMENTO.
8.3.3. Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta “ON-LINE” as certidoes apresentadas, para
verificapao de todas as condipoes de regularidade fiscal.
8.3.4. Constatada a situapao de irregularidade junto a fazenda publica, a CONTRATADA sera
comunicada por escrito para que regularize sua situapao, no prazo estabelecido pelo MUNICIPIO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI ' CNPJ 07.910.755/0001 -7ÿ2k I CGF 06.920.183-8
Av. Coronel Jos£ Cicero Sampaio. 663
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sendo-Ihe facultada a apresentafSo de defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicato
das penalidades cabiveis.
8.3.5. Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigafdes, nem
implicara aceitacao definitiva dos produtos.
8.4. Os prefos registrados na presente ata n3o serao objeto de reajuste antes de decorridos 01 (um)
ano de seu registro, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundafao Getulio
Vargas.
8.5. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de conseqiiencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da executo do ajustado, ou ainda, em caso de forÿa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situato,
e antes de recebida a ORDEM DE COMPRA, ser restabelecida a relapao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuifao da Administrate para a justa
remunerate dos servifos, objetivando a manutento do equilibrio economico-financeiro initial do
contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
8.5.1. Os prefos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarSo aos prefers
praticados no mercado, mantendo-se a diferenfa percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca do registro.
8.5.2. Caso o prefo registrado seja superior a media dos prefos de mercado, o MUNICIPIO solicitara
ao Fomecedor, mediante correspondence, reduto do prefo registrado, de forma a adequa-lo a
definite do paragrafo unico.
8.5.3. Fracassada a negociato com o primeiro colocado o MUNICIPIO convocara as demais
empresas com prefos registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fomecedores classificados,
respeitado as condifoes de fomecimento, os prefos e os prazos do primeiro classificado, para reduto
do pre?o; hipotese em que podera ocorrer alterafoes na ordem de classificato das empresas com
prefo registrado.
8.5.4. Serao considerados compativeis com os de mercado os prefos registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR
9.1. Sao obligates do fomecedor, alem das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) executar o fomecimento dos bens licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICIPIO, de
acordo com o especificado no instxumento convocatorio, nesta Ata e no Anexo I, que faz parte deste
instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou condito aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da executo do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relato a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre<poes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na executo do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizato ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrate, para representa-lo na executo do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoto das medidas convenientes;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Av. Coronel Jos6 Cicero Sampalo, 663
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f) aceitar, nas mesmas condifSes registradas, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar os produtos de forma a n5o comprometer o funrionamento dos servifos do MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nSo sendo aceitos os produtos que
estiverem em desacordo com as especificafoes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos
de faturamentos extraordinarios sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusdo do objeto
contratado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICEPIO, cujas reclamafoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execufao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizaf&o do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos bens,
assim como ao cumprimento das obrigafoes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisafao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alterafao ocorrida no enderefo, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondence;
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalafoes, a fim de verificar as condifoes
para atendimento do objeto contratual;
n) respeitar e fazer cumprir a legisla?3o de seguranpa e saude no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
o) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela administrafao, caso
constatadas divergences nas especificafoes, as normas e exigences especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os bens entregues,
sujeitando-se as penalidades cabiveis;
p) providenciar, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, por sua conta e sem onus para o MUNICIPIO,
a correÿao ou substituigao, dos bens que apresentem defeito durante o periodo de garantia;
q) prestar manutenÿao gratuita sobre todas as pe?as, componentes e acessorios dos bens objeto desta
ata, dos quais seja detentor do registro, durante o prazo de garantia;
r) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absolute sigilo sobre quaisquer dados, informafoes,
documentos, especificafoes tecnicas e comerciais dos materiais do MUNICIPIO, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fomecimento objeto desta ata;
s) manter seus empregados, quando nas dependences do MUNICIPIO, devidamente identificados
com cracha subscrito pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razao social, nome
completo do empregado e fotografia 3x4;
t) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos bens ate o(s) local(is) de entrega;
u) informar nas embalagens de transporte dos bens, mediante etiqueta ou gravaÿao na propria
embalagem, em letras de tamanho compativel, os seguintes dados: numero do modelo,
marca/fabricante, quantidade contida em cada caixa, numero da Ata de Registro de Prefos, n° e data
da Ordem de Fomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
v) manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condiÿoes de habilitafao e qualificaÿao exigidas no
Edital relativo a licitapSo da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da
Lei n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA;
9.2. Sao responsabilidades do Fomecedor ainda:
a) toda e qualquer tipo de autuaipao ou a?ao que venha a softer em decorrencia do fomecimento em
questao, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisOes judiciais, eximindo o MUNICIPIO de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.
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b) toda e qualquer multa, indenizaglo ou despesa imposta ao MUNICIPIO por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execufao do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serao reembolsadas ao MUNICIPIO,
que ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fomecedor, o
valor correspondente.
9.2.1. O fomecedor detentor do registro autoriza o MUNICIPIO a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que Ihe forem
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a previa

defesa.
9.2.2. A ausencia ou omissao da fiscalizaÿao do MUNICIPIO nao eximira o fomecedor das
responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. Todos os bens deverao ser comprovadamente de primeira qualidade nSo sendo admitido, em
hipotese alguma, a entrega de bens reutilizado ou recondicionado;
9.4. A falta de quaisquer dos bens cujo fornecimento incumbe ao detentor do prefo registrado, nao
podera ser alegada como motivo de forÿa maior para o atraso, ma execufao ou inexecufao do objeto
deste contrato e nao a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e
demais condifoes estabelecidas.

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGA£0ES DO MUNICIPIO
10.1. O MUNICIPIO obriga-se a:
a) indicar os locais e horarios em que deverao ser entregues os produtos.
b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
seguranfa;

c) efetuar os pagamentos devidos nas condiÿoes estabelecidas nesta ata.
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pre?os registrados

permanecem compativeis com os praticados no mercado.

CLAUSULA ONZE - DA ALTERACAO DA ATA
11.1. A presente ata de registro de preÿos podera softer alterafdes, obedecidas as disposifoes contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e as disposif6es do Decreto Municipal n° 003/2017, de 03 de
janeiro de 2017.

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A presente Ata de Registro de Pre?os podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes

situates:

12.1.1. pelo MUNICIPIO:
a) quando o fomecedor descumprir as condifoes da Ata de Registro de Prefos;
b) quando o fomecedor nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administra?ao, sem justificativa aceitavel;
c) quando o Fomecedor nSo assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido;
d) quando o fomecedor n3o aceitar reduzir o seu preÿo registrado, na hipdtese de este se tomar
superior aqueles praticados no mercado;
e) quando o Fomecedor der causa a rescisao administrate da Ordem de Fornecimento decorrente
deste Registro de Prefos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
8.666/93;
f) em qualquer hipotese de inexecufao total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste
Registro;
12.1.2. pelo FORNECEDOR:
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a) mediante solicitaÿao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigencias desta

Ata de Registro de Pre?os;
b) quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipoteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e
XVI, da Lei Federal 8.666/93.
12.2. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de

Licitafoes.

12.3. Ocorrendo cancelamento do prepo registrado, o Fomecedor sera informado por
correspondence com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo administrative da
presente Ata.
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderefo do Fomecedor, a comunicaÿao sera
feita por publicaÿao no afixaÿSo do flanelografo da ComissSo de LicitaipSo ou em Jomal de
Circulate Local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o prefo registrado a partir da
ultima publicaÿao.
12.5. A solicitaÿao do Fomecedor para cancelamento dos pre?os registrados podera nao ser aceita
pelo Municipio, facultando-se a esta neste caso, a aplicafao das penalidades previstas nesta Ata.
12.5.1. Nao podera haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de
fomecimento ja emitida.
12.6. Havendo o cancelamento do pre?o registrado, cessario todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fomecimento do Item.
12.7. Caso o MUNICIPIO nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
criterio, podera suspender a sua execute e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condifao contratual infringida.

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.1. Na hipotese de descumprimento, por parte da fomecedor, de qualquer das obrigagoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanfoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento dentrega de seu objeto, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na entrega dos produtos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,
ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado no Cadastro
da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicafao das seguintes
multas e das demais cominafoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de pregos:
a) apresentar documentato falsa exigida;
b) nao manter a proposta;
c) fraudar na execute do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;.
13.1.2- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO no enderefo constante do cadastro ou da
Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta)
dias;

13.1.3- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
13.2- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento dos servifos/ entrega dos produtos, as atividades da administrate, desde que nao
caiba a aplicato de santo mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigagSes definidas neste instmmento, na Ata de Registro de Pre?os, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem

A
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prejuizo das demais sanÿoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:
13.2.1- advertencia;
13.2.2- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
13.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificaÿao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadato Municipal DAM.
13.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
13.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
executo fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4. As partes se submeterao ainda as demais sanÿoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
13.5. A falta dos produtos nao podera ser alegada como motivo de for?a maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigafoes
estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA QUATORZE - DOS nJCITOS PENAIS
infrafoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais comina<poes aplicaveis.

14.1. As

CLAUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORC'AMENTARIOS
15.1. As despesas decorrentes das contratafSes oriundas da presente Ata, correrao a conta de dotafoes
orfamentarias consignadas nos respectivos orfamentos municipals vigentes, em favor das Secretarias
Municipals interessadas, a epoca da expedite das competentes ORDENS DE
COMPRA/AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSICOES FINAIS
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposifoes:
16.1.1. Todas as alterafoes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de lavratura
de termo aditivo a presente ata de Registro de Prefos.
16.1.2. Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregao Presencial que lhe deu origem e seus
anexos, e as propostas da empresas classificadas.
16.1.3. E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operate financeira, sem previa e expressa autorizato do MUNICIPIO.
16.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
16.3. A inadimplencia do fomecedor com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
n3o transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regulariza?ao e o uso dos servifos pela Administrate.
16.4. O contratado, na entrega dos produtos, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizato da Administrate.
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CLAUSULA DEZESSETE DO FORO
:w

- ..

OMUfe

17.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execufao
deste Instrumento, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de prefos, na presenÿa de 02 (duas)
testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.
Pacoti/CE,

MUNICIPIO DE Pacoti
<NOME DO SECRETARIO GESTOR>
Secretario de <Secretaria>

_ de

de

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF n°

L.

CPF n°

J)
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ANEXO I A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS NO ******
RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS
01 SECRETARIA DE ************************
SECRETARIO(A) *****************************
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ANEXO H A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°

_

RELACAO E OUALIFICACAO DOS FORNECEDORES COM PRECOS REGISTRADOS

Ol.RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

ENDERECO:
TELEFONE:
REPRESENTANTE:
BANCO:

FAX:
AGENCIA:

RG:
CPF:
CONTA CORRENTE:

£
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ANEXO IE A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N°

_

REGISTRO DE PRECOS UNITAJUOS
PRODUTOS. OUANTITATIYOS. MARCAS E EMPRESAS
DOS
ESPECIFICACAO
FORNECEDORAS

__

DATA: /

.......

/

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pregos n°
, celebrada entre o
MUNICIPIO DE PACOTI e as Empresas cujos prefos estao a seguir registrados, em face a
realizafao do Pregao Presencial N.° 2017.11.08.1-PP

LICITANTE VENCEDOR:

* CNPJ N°

.n
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ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° *******
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° ******
PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP

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

_

O MUNICIPIO DE PACOTI/CE, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no CNPJ sob o n°
07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede dc sua Prefeitura Municipal na Av.
Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62.770-000, atraves da
SECRETARIA DE SAUDE, neste ato representada pela Sra. Veruska Moura Faria, aqui
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **************, estabelecida na
***************, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o ****************, neste ato representada pelo(a)
Sr(a). *************** portadorfa) do CPF n° ***************, apenas denominada de
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condigoes a seguir estabelecidas:

-

CLAUSULA PR1ME1RA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitagao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2017.11.08.1-PP, cujo objeto e o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIQAO DE MATERIAL
MEDICAMENTOS
AMBULATORIAL,
LABORATORIAL,
E
ODONTOLOGICO
INJETAVEIS E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
SAUDE E DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA
DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCLA, em conformidade com o Decreto Municipal n°
003/2017, a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitagoes Publicas c/c os termos da Lei Federal n°
10.520, de 17/07/2002.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tern como objeto e a AQUISIQAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,
INJETAVEIS E
MEDICAMENTOS
LABORATORIAL,
E
ODONTOLOGICO
CONTROLADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO
HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, tudo em conformidade com as condigoes e especificagocs contidas
no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I do Edital do Processo licitatorio PREGAO
PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP, no qual encontram-se especificados no Anexo I do presente
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
), a ser pago na proporgao da
3.1.0 valor global da presente avenga e de R$ *******
COMPRAS/AUTORIZAQOES
DE
entrega dos produtos licitados, segundo as ORDENS DE
FORNECIMENTO expedidas pela Administragao, de conformidade cam as notas fiscais/faturas
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devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais, Estaduais e
Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condipfies do edital.
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execupao do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situapao
e termo aditivo, ser restabelecida a relapao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuipao da Administrapao para a justa remunerapao dos servipos, objetivando a
manutenfao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigapao e
encaminhamento da documentafao tratada no subitem 3.1, observadas as disposipoes editalicias,
atraves de credito na Conta Bancaria do fomecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao da entrega dos produtos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, com enderepo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
sob oN.° 06.920.183-8.

CLAUSULA QU ARTA - DA VIGENCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1. O presente lnstrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
e vigera ate ** de ****** ****, admitindo-se, porem, a prorrogapao nos termos do artigo 57, da
Lei Federal n.° 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal n.° 003/2017, de 03
dejaneiro de 2017.
4.2. No caso da entrega dos produtos, objeto do presente contrato, ser prestado na sua totalidade,
antes da data de termino do contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.3. Independente da quantidade de cada item deste contrato a administrapao ficara no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.4- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues no prazo
maximo de ate 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedipao da ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO pela administrapao, no local determinado na
ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.
4.4.1. A ordem de compra/autorizapao de fomecimento sera emitida sera via fax ao seu numero de
telefone ou via e-mail ao seu enderepo eletronico, ficando o mesmo obrigado a confirmar o
recebimento tambem via fax e/ou email com assinatura/nome e CPF do funcionario que recebeu,
sujeito as penalidades especificadas neste edital.
4.4.2. Os itens serHo recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizapao do contrato, que emitira o atesto declarando a entrega dos bens.
4.4.3. No caso de constatapao da inadequapao dos bens fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administrapao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condipoes, sob
pena de aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
4.4.4- Por ocasiao da entrega dos produtos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
4.4.4.1- A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de
Pacoti/CE, com enderepo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP:
62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o N.°
06.920.183-8.
4.4.5- No caso de constatapao da inadequapao dos produtos fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administrapao os recusara, devendo ser de
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imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados hs supraritadas condifOes, sob
pena de aplicaÿao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrument.
4.4.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogafOes de prazo.
4.5- Os itens licitados deverao obedecer a um cronograma de entrega, entregues de forma fracionada,
de acordo com a necessidade e conveniencia do orgao interessado e disponibilidade financeira
durante o prazo de contrataf&o, mediante a expedifao de periodicas ORDENS DE
COMPRAS/FORNECIMENTO, pela Secretaria Gestora, constando o local e a quantidade de
produtos a serem entregues.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTACAO ORQAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratafoes correrao a conta da SECRETARIA DE
SAUDE, consignada no ornament municipal vigente, nas dotafoes orÿamentarias:
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposifOes do instrument
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02 e do
Decreto Municipal n° 003/2017.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar o fomecimento dos materials licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo
MUNICIPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatorio, no Anexo I, que faz parte
deste instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem o
fomecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de
qualquer clausula ou condifao aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os imposts, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execupao do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relafUo a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefdes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execupao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizafao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrafao, para representa-lo na execufao do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a ado?ao das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condifoes registradas, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizado do contrat, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar os materiais de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos do MUNICIPIO;
h) comunicar antetipadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos os materiais que
estiverem em desacordo com as especificafSes constantes deste instmmento, nem quaisquer pleitos
de faturamentos extraordinarios sob o pretext de perfeito funcionamento e conclusao do objeto
contratado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamafoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execufao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizaÿao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos
materiais, assim como ao cumprimento das obligates previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisa?ao de qualquer natureza;
WV)
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1) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alterafao ocoirida no endere?o, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia;
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instala?6es, a fim de verificar as condifoes
para atendimento do objeto contratual;
n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer dnus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte os materials recusados pela Administra?ao, caso
constatadas divergences nas especificafoes, as normas e exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contra tado;
o) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absolute sigilo sobre quaisquer dados, informafSes,
documentos, especificafoes tecnicas e comerciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fomecimento objeto desta ata;
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materials ate o(s) local(is) de
entrega;

q) informar nas embalagens de transporte dos materials, mediante etiqueta ou gravafao na propria
embalagem, em letras de tamanho compativel, os seguintes dados: marca/fabricante, quantidade em
cada caixa, numero do Contrato, n° e data da Ordem de Fomecimento e o nome da
fomecedora/fabricante;
r) manter, durante a vigencia da Ata de SRP/contrato, todas as condipdes de habilitagao e
qualificafao exigidas no Edital relativo a licitafSo da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do
Art. 55, Inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a

CONTRATADA.
6.2.1. No caso de constataÿao da inadequa?So dos bens fomecidos as normas e exigencias
especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara,
devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados as supracitadas condifSes;

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 necessario o fomecimento dos bens, prestando-lhe todas as informafoes
e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fomecedor, de quaisquer das obrigafoes defmidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanf6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, n2o mantiver a Proposta de
Precos, falhar ou fraudar na execufao dos servifos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado
no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicafio das
seguintes multas e das demais comina?5es legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentafao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execufao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO no enderefo constante do cadastro ou da
Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta)
dias;
CGF 06.920.183-8
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7.1.3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servipos/entrega dos produtos, as atividades da administrapao, desde que nao
caiba a aplicapao de sanpao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigapdes definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Prepos, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanpoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertencia;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisipao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificapao ou decisSo do recurso, por meio de Documento de Arrecadapao Municipal DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticaraente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execupao fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos produtos nao podera ser alegada como motivo de forpa maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigapdes
estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sanpoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

-

CLAUSULA OITAVA DA RESCISAO
8.1. A inexecufao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicapao das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificapao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indenizapoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execupao,
ocorrendo quaisquer infrapoes as suas clausulas e condipoes ou nas hipoteses previstas na LegislapSo,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitapoes.
CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execupao do contrato, em
compatibilidade com as obrigapdes por ele assumidas, todas as condipSes de habilitapao e
qualificapao exigidas na licitapao.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execupao vinculada ao edital de licitapao e a proposta
licitatoria.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administrapao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

4
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9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nSo
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizafao e o uso dos produtos pela Administra?ao.
9.6. O contratado, na execufSo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizagao da Administrafao.
9.7. A Administraÿao rejeitara, no todo ou em parte, os produtos fomecidos em desacordo com os
termos do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrifao, todas as pe?as que formam o
procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamaÿoes e indenizaÿoes.
10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execufao
deste Contrato, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Municipio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais

efeitos.
Pacoti/CE, ** de ********

****

MUNIClPIO DE PACOTI

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA

<NOME DO SECRETARIO GESTOR>
*****************

TESTEMUNHAS:

CPF. N°

1,

CPF. N°
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ANEXO I DO CONTRATO N°
PREGAO PRESENCIAL N° 2017.11.08.1-PP
MAPA DE PRECOS CONTRATADOS

Este documento e parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a SECRETARIA
, cujos itens, marcas, unidades,
DE SAUDE e a(s) empresa(s):
quantidades e prefos estao a seguir especificados decorrentes do PREGAO PRESENCIAL N°
2017.11.08.1-PP
«
ITEM

DESCRJCAO

MARCA

UN ID

VALOR
UNITARIO

QUANT.

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL EM R$

EMPRESA:
C.N.P.J.:

ENDERECO:

CIDADE:
TELEFONE:
E-MAIL:

$
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