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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 17010112018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/0212018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO': às 08:30h (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

'fl 

OLIVEIRA E SILVA Prefeita 
ie o Município de Acará/PA, 
o José n° 120, Bairro Centro, 
)S, na modalidade PREGÃO, 
n° 10.520, de 17 de julho de 
junho de 1993, DECRETO 

, as exigências estabelecidas 
o auxílio da equipe de apoio, 
impedimento do pregoeiro ou 

oficialmente capacitados e 

na-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA 
riicipal de Acará/PA, para conhecimento dos interessados, q 
vés da Prefeitura Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. S 
de de Acará/PA ,realizará licitação para REGISTRO DE PREÇ 

forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da LEI 
)2, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI n° 8.666, de 21 d 
nicipal n° 021201 8-GAB e demais legislação correlata, bem com 
ae Edital e seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro, corr 
ignados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou 
iipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servidore 
ignados pela administração municipal 

.t •  O 
	

de 
de 
de 

.2. A 
ao licifãiite a pã?fiEípaçáflm cjüâTitos it6fiüT5Féffi deïôtflM 

~DOS CONSTRUINDO UMA NOVA H 
.3. Os itens 
	

dos ...no1ermo..de. Referência, deste instrumento convoc 
	

jnão serão 
tativos são 

estimados, sendo considerados apenas parEi convocação 
para assinatura do Contrato de Fornecimento. 

.4. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos 
orçamentários, que os mesmos não estão obrigados a fornecer previamente o objeto 
constante do Termo de Referência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não se 

• 

	

	responsabilizará por prejuízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não 
cabendo, portanto, qualquer direito a indenização. 

.5.. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Termo de 
Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese 
alguma garantia de faturamento. 

1 	 2. DO ORGAO GERENCIADOR E ORGÀOS PARTICIPANTES 
/ 

(A 	 .. 	 PREFEITURA DE 

/J 'SacARA 
COflTAUI000 UMA NOVA HpfláUA. 
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MunicTpio dõ Atará  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DC . AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Este Registro de preço aprá gerenciado pela PREFEITI4RA MUNICIPAL DE ACARA/PA. 

São participantes os seguintes órgãos: 08 - Secre4ria Municipal de Educação; 11 - 
Secretaria Municipal de transporte; 14 — FUNDEB; 16 - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo; 21 L  Fundo Municipal de Educação e 23 — Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

3. CREDENCIAMENTO 

Horário de credenciamenb: de 08h15min as 08h30mir do dia 1910212018, não permitido o 
denciamento de retardatárics após o horário estipulado. 

Cada credenciado poderá representar apenas uma licitanta 

Quando o representante for diretor ou sócio com podere&de gerência, deverá apresentar ao 
goeiro, copia autenticada em cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação 
contrato social ou alteração contratual na sua forma consokdada ou ata de assembleia geral da 
ipresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de cepresentante 1 ai, e ainda da copia 

:umento similar válido pela comissÇ9 
	 !pa de pØade e/ou 

.5.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
presentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
reço. 

.6. Como condição previa ao credenciamento o Pregoeiro e/ou equipe de apoio verificará o 
ientual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
3nção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
sguintes cadastros: 

61. Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pela 
Dntroladoria-Geral da União; 

- 	 PREFEITURA 

/UA 
uNJOtoN&RuII,nolk&No'gAHIaTóRI.. 
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MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

342. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mntido pelo Conselho NacionQl de Justiça. 

3.fr. A consulta aos cadastros será realizada ért nome da empresa licitante e também de seu 
sicio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
irrjpostas ao responsável peL pratica de •  ato de im probidade administrativa, a proibição de 
ccntratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

.. Constatada a existênciq de sanção, o Pregoeiro NÃO credenciará a licitante, por falta de 
dição de participação. 

3.8. O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que 
ci mprem plenamente os requisitas de habilitação; a teor do art. 4 0 , inciso VII, da Lei Federal n°. 
t .520, de 17.07.2002, a qual deverá ser entregue no ato do credenciamento, podendo obedecer 
a modelo deste Edital e, se náo o fizer, deverá conter todos dados informativos necessários. 

3 9. Cópia deste instrumento onvocatório poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de 
Licitação, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Acará, localizada na

515T av. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acarã/PA, até o antepenúltimo dia que anteceder 
a data do certame. 

3 10. A licitante deverá junt ainda aos documentos de uedenciamento cópia do termo de 
retirada deste Edital, NÃO sen o aceito o credeíicamento da licitante sem o mesmo. 

3 11. Todos os documentos,`, -r tivos ao credenciamento e dc representante devem estar fora dos 
e rvelopes de proposta e de di umentos de habilitação. 

PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

1 Poderão participar deste regão interessados cujo ramo de atividades seja compatível com o 
)jeto desta licitação e que, 

1! 
omprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no 

apitulo - DA HABILITAÇAO. 

2. A licitante deverá possuirr;apital social ou valor do patrirn5nio líquido de no mínimo 10% (dez 
r cento) do valor global de cada item para esta licitação, dvendo ser comprovado na data da 

)resentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 31  da Lei n° 8.666/93 e suas 

3. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
para o microempreendedor individual - MEl, conforme LC n° 123, de 2006. 

1. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
n° 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 

30  da referida lei, no ato do credenciamento. 
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MunícTpiõ d6 Acará 	 __________ 
ESTADO DO PARA 	 *ls1 

PREFpTURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

.1.1. A não apresentação Ia declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o 
ante de ser beneficiado corr  o tratamento favorecido previsto na LO n° 123, de 2006, mesmo 
seja qualificada como micrpempresa ou empresa de pequeno porte. 

.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser 
ensado em todo ou em parte documentos de natureza NÃO ,  fiscal desde que não restrinja a 

ticinacão dos demais licitanies. conforme Decreto no 8.538 de 06110115. 

Não poderão participar d$ta licitação os interessados: 

4.1.1. Proibidos de participarde licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente. 

4.4.2. Estrangeiros que não tham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder a4frinistrativamente ou judicialmente; 

4. L3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9 1  da Lei na  8.666, de 1993; 

4.4 .4. Que estejam sob falênc', em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
c< ncordata ou insolvência, em )rocesso de dissolução ou liquidação; 

4. t.5. Entidades empresariais ue estejam reunidas em consorcio; 
w, â2íN 

4. '.6. Empresa que entre os rigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 
pi r cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 
si bcontratados, haja alguém ie seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento 
e oitenta' dias anteriores à dat da oublicacão desta licitacão: 

< v.rynç (;flV TF 	çiflfl %Mj fl%M V C: ÏOfl 
4.4.7. Parentes da autorid'd4 rpoisvM pèldL  h oÍdaã& dd roceãthikmõ tÂè&dão n° 
607/201 11-Pienário,  TC-002 12/2008-1, rei. Min-Subst André Luis Carvalho, 16032011), 

4 4.8. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o•art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
inciso II, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, 
rI. Mm. Valmir Campelo, 06 . 07.2011 ). 

S. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
ualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal 

3.555, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Federal n° 8.666/93. 

.2. As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
ssinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
cará, localizada na Trav. SãÕ José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA - Ce : 68.690-
00. 

yt 
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MunicTpió dó Acará  
ESTADO DO PARA 	 Rktca 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

Acolhida a petição contra •b ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
me. 

S. As impugnações e pedid.ps de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
rtame 

3. As respostas às impug4ações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
tranhados nos autos do pr4esso licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

57. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 ctrês) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por e-mail: licitacao_acara@hounail.com  sendo de exclusiva 
responsabilidade do interessa o à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em reação às informações disponibilizadas relativas ao Edital. 

6. O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e %?, 	de Habilitação" deverão ser, entregues 
ao Pregoeiro no local, data e 'ora fixados no preambulo deste edItal, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fec e, de preferência opacos, contendo em suas partes externas e 
fr rntais, em caracteres destac dos os seguintes dizeres: 

fi NVELOPE N°01 - PROPÕS A COMERCIAL 

AZÃO SOCIAL DO LICITA It 1!È/DNP3ONSJR U L Í)(1• r4 t()VA 4 f$:trçfl 

f REGÃO PRESENCIAL N° 1.010112018  

i ELOPE N°02 - DOCUMI ITO DE HABILITAÇÃO.  
1 RÊFEITURA MUNICIPAL D ACARÁ 
1 A2ÃO SOCIAL DO LICITAI TE/CNPJ 
1J'REGÃO PRESENCIAL N° 1. 010i12018 

6.2. todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
ABILITAÇÃO deverão esta assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e 

organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
11 do edital, sob pena de inab ftação e desclassificação.  

7, PROPOSTA COMERCIAL. 

.1. . A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada 
E assinada, como também ru ricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 

w 	fr 	PREFEITURA DE ,is 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO At-AMA 
PODER EXECUTIVO 

razão social, número do CNPJ, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da 
proponente, além de conter: 

7.::. A proposta deverá conter valor unitário 3 global para cada item constante do Termo de 
re erência, em algarismo, expresso em moeda corrente naciopal (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado, não sendo permitidos valores superiores ao preço estimado péla 
administração municipal. Será desclassificada a propoàta com preços manifestamente 
inexequível, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666193 e suas altérações. 

7.2.1. No preço cotado deverãcj estar irt cl u id os  todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas. frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
ob e4 o. 

7.: . Prazo de validade da proposta não inferhr a 60 dias, contados da. data estipulada para a 
en r ga dos envelopes; 

7.z.. Prazo de entrega: Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entrega do 
ob 

'
elo no local requisitado. Havendo irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24 

(vinte e quatro) horas para solução do problema, contados a partir do recebimento da 
Orlem/Requisição de fornecimento; 

7.t?. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros 
de soma e/ou multiplicação bm como as divergências entre o preço unitário e o total do item, 
hiótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corriqida na sessão. 

7.9. Não serão aceitos e 

7.1 O licitante adjudicadp: 9 pJQPosta 	RqQr çjeÇp 	snte?rI ao,  .Pfoejro sua 
Proposta de Preço Ajustàd o 2 it4Õ Pínâl érh S 

? 
1

4 tite1  é üdtMj hõíààpós o 
enperramento da sessão do Pregão Presencial ou de acordo 1  com prazo estabelecido em Ata no 
die do certame, sob pena de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail 
liciacao_acara@hotmail.corn, desde que esteja devidamente assinada, sob pena de 
de ;classificação. 

7i . A apresentação da propõ.ta implica plena aceitação, p  parte do licitante, das condições 
es abelecidas neste edital e seus anexos. 

- 	 8.DkCLASSIFICAÇÃO DAS PRÕJPOSTAS. 

8 	O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
es ejam em conformidade com os requisitos estabelecidos heste  Edital, que sejam omissas, 
ap esentem.irregularidades ou lefeitos capazes de dificultar ojuigamento. 
8.4. A desclassificação de prop sta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

Travessa São José n°. 120— Praça cl 11. Matriz Centro - Acará (Pará ce 8869O-90 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ.AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Pregoeiro classificará p autor da proposta de menor preço e 
tado propostas em vàlores sucessivos e superiores em até 
nente à de menor preçc', para participação na fase de lances. 

aqueles que tenham 
10% (dez por cento), 

84.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
co ndições definidas no subitpm anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximó. ie três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
qu a isquer que sejam os preçooferecidos. 

8.4. Havendo eventual empateentre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
argo 30, § 20 , da Lei n° 8.666', de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
behs e serviços: a) produzidos io País; b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e c) 
pr4duzidos ou prestados por empresas que invistam em pçsquisa e no desenvolvimento de 
tetnolo9ia no País. Persistindo lo empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8 4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o teu  preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro 
neociar, visando obter preço rielhor; 

9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lances verÇais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma o  
sucessiva, em valores distintos'e decrescentes. O lance deveri ser ofertado por preço unitário. 

RáN R. 	1~!wNigámow 

9.2.. O Pregoeiro convidará inçiividualmente os licitantes classificados, de forma sequencial. a 
apresentar lances verbais, a p4rtir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
erti ordem decrescente de valo;. 

9.13. A desistência em apresei tar  lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das Ejropostas. 

9 .  1,. Encerrada a etapa de ljfrces, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
mjcroempresas ou empresas f e pequeno porte, procedendoà comparação com os valores da 
pdmeira colocada, se esta foijf empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
p, ra à fim de aplicar-se o dispfisto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006. 

Caso a melhor oferta v*Uda  tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
)stas de pessoas qualificdas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
ntrarem na faixa de até 5P/  (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
) consideradas empatadascom a primeira colocada. 

PREFEITURA DE - 

'S'ACARA 
SOMO NOS UMA NOVA HSTOR' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTWO 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

o) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro. 

• Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
ssificada desista ou não se, manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
:antes qualificadas como nl!ícroempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
uele intervalo de 5% (cir4po por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

smo direito, no prazo estab&ecido no subitem anterior. 

918. Apurada a proposta final 
	

cada em primeiro lugar, pPregoeiro poderá negociar com o 
, 	li4itante para que seja obtido 

	preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
ngociar condições diferente 

	
Ias previstas neste Edital. 

Após a negociação do 
	o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta. 

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.11, Encerrada aietapa de 
em 

Em 
	 ao 

13.2. Será desclassificada 
fikado ou que apresentar •  
peços cotados que ultrapE 
c$nto); 

.3. Considera-se inexequi 
sórios ou de valor zero, 
rescidos dos respectivos 
tabelecido limites mínim 
)priedade do próprio lici 

Havendo necessidade 
) para a continuidade d 

excessivos 05 

do pela Administração em mais de 1,0% (dez por 
a U 4 

a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
)mpativels com os preços dos insumos e salários de mercado, 
cargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
exceto quando se referirem • a materiais e instalações de 

e, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 

0.5. Sempre que a proposta !HeIhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
ubsequente, haverá nova v4ríficação da eventual ocorrênca do empate ficto, previsto nos 
digas 44 e 45 da LCn° 123h de 2006, segudo-se a disciplina antes estabelecida 4  se for o 

aso. 	 H 

a 
qaf '• 	PREFEITURA DE - 

c'AcAR 
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PREFgITURA MUNiCIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

1 
	

No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
substância, mediante depacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
jindo-lhes validade e eficápia para fins de classificação. 

10 7. Aceita a proposta classifiçada em primeir6 lugar, o licitante deverá comprovar sua condição 
de habilitação, na forma deter1inada neste Edital.. 

11. DA HABIUTAÇÃO 

considerada habilitada 4 proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
ns abaixo: 

' 	 111. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

111.1. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em 
ca tório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do 
ori jinal; 

111.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

11 11 Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociai em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; a Lei n° 10.406/2002 (Código C ivil Brasileiro). 

1111.4. Inscrição do ato 
dirtoria em exercício; 

1111.5. Decreto de autori* 
, 	furjcionamento no país, e ato 

coijnpetente, quando a ativida 

O contrato social poderá 

1142. DOCUMENTAÇÃO 

da 

I :: 1Mfl 	N*i.LiØii**Mé8dj€é.tf$*1rp em 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
assim o exigir 

r apresentado na sua forma consolidada. 

À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

1112.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Faenda (CNPJ-MF); 

11 2.2. Prova de inscrição no qadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
Iici ante pertinente ao seu ramcde atividade e compatível com objeto desta licitação. 

1142.3. Certidão Conjunta N 
Unão, regularidade à Segi 
expedida pela Receita Fedi  
(P(3FN), da sede da licitante; 

va de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da 
de Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
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Certidão Negativa de ;  Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
ida pela Fazenda Estadu?l, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

1 
	

Certidão Negativa de  Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
ida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.26. Prova de regularidad, com o Fundo de Garantia! por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regularno cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.2.7. Certidão Negativa dê..:!  Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 1  de maio de 1943 
(Lei n°.12.440, de 07 de junho 

M  2011). +: As licitantes que usufruírem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar obrigatoriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
re$ularidade fiscal, mesmo que)esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

11 3.1. Autorização para comercialização de produtos 	riv deados de petróleo, fornecida pela 
Agencia Nacional do Petróleo.

uw  
11 3.2. Prova de qualificação téc0,ica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para 
fo necimento pertinente e compativel com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo 01 
(u) atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada, 
co provando que já prestou ou presta serviço dessa natureza R55 	 ar 

113.3. Comprovante de 	 com 
lici ação, por intermédio de 

1113.4. Alvará defu 	 expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio da empresa; 

11F3.5. Declaração de que 	estrutura e condições de fornecer o objeto licitado. 

11[4. DOCUMENTAÇÃO 
	

À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11 4.1. Balanço Patrimonial e 1emonstrações contábeis do 9timo exercício social, já exigíveis e 
ap esentados na forma da lei, que comprovem a boa situaço financeira da empresa, vedada a 
S0 substituição por balanõet$s ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
ofiçiais quando encerrado há .4is de 03 (três) meses da data 1e apresentação da proposta: 

a) f4.s empresas com menos de !  01 (um) ano de existência ou 
nã tenha balanço final de exê4ício, deverão apresentar bala 
contábeis envolvendo seus dirtitos,  obrigações e patrimônio 
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade fii 
registrado no Órgão competenj na forma da legislação vigen 

Travessa São José n°. 120 Praça d*Matriz  centro - Acará 1 Pará-' CEP 

is de anos paralisadas, que ainda 
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b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Ccnselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente 
na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar 
inclusos dentro do envelope dØ habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 
apresentação a posteriores; 

c) balanço e as demonstraçces contábeis dvero ser apresentados por copia do seu termo de 
abertura, documento comprobatorio de registro na Junta Ccmercial e termo de encerramento, 
be como o Certificado de RO 	Profissional - CRP do responsável pelas informações 
coritidas no Balanço Patrimonki da época do seu registro ou CRP atualizada. Poderá, também, 
ser apresentada cópia da publkação  em jornal, devidamente autenticada. 

d) EMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Ge ai (LG), Solvência Geral SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

d.1 índice de Liquidez Geral ÇLG) maigeiouigual a 1, obtida pela formula: 
AC RLP o 

LG-  ------------ 
PC + ELP SM 

d.2 Índice de Solvência Gera (SG maiõr ou igual a 1, obtida pela formula: 
AT Nà 

PC+ELP 
d.3) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1 obtida pela formula: 

AC 
LC-  ------------------- 

 
OB : Os fatores constantes das fórmulas acime crão extraídos do balanço patrimonial exigido no 
item 11.3.1. deste Edital, em qie: 
AC- Ativo Circulante 
RLF' - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
EL - Exigível em Longo Prazo,  
AT Ativo Total 

11. .1.1. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da 
pu licação do balanço em diária oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

11. .2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
ext ajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

11 3 Certidão Simplificada emitida pela Junla Comercial, 

lI 	 PRSFEITURA DE 
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4.4. -Certidão Especifica que comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial; 

1 145. -Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial; 

11 5. Observações do ítem 
	

de Habilitação" 

1451. Declaração da licitante ,de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos 4m trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anbs em qualquer trabalho, safro na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 71  da Con$ituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999). 

r 1152 Os documentos que nØ 
naD excedente a 90 (noventa)f 
quo documento tem prazo de 
leal pertinente. Os documentd 
do proponente. 

possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
ias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma 
apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 

11.5.3. Os documentos necessários à ash,abilitação p 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório cc 
ou publicação em órgão da impressa oficial. Na h 
originais, este serão anexado ao processo licitatório. 

11.5.4. A aceitação dos documentos obtidos via "Inte 
Ni  su validade, também por ,  esse meio, se a Equipe de 

ORs  su autenticidade. 

em o,çiginai, por 
aj,âOffiinistração, 

de 

115.5. Os documentos eg 
poIerão, em hipótese alguhi 
oul apresentados por meio de 

A ausência de 
deacordo com o previsto 

12. 

s, discos magnéticos e filmesl 

nto ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
título inabilitará o licitante. 

1211. Constatado o aten 

1211.1. Na hipótese acima d 
Fi$al das microempresas e 
dias úteis, cujo termo inicial 
vepcedor do certame, prorro 
regularização da documeni 
Cmplementar n° 14712014; 

às exigências fixadas 

Ita, havendo alguma restrk 
resas de pequeno porte, se 
responderá ao momento e 
is por igual período, a critE 

D, de acordo com a LC 

edital, a licitante será declarada 

na comprovação da regularidade 
assegurado o prazo de 05 (cinco) 
iue o proponente for declarado o 
da Administração Pública, para a 

12312006, atualizada pela Lei 

P PREFBTURA DE 
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.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará na 
adência do direito a contração. 

.2. Se a licitante não atendpr ás exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
goeiro a convocar a oferta Subsequente de menor preço, ngociará com o seu autor a redução 
preço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de 

bilitação, e assim sucessivanente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
s requisitos de habilitação, sndo a respectiva licitante declarada vencedora; 

12.3. Todos os documentos cja habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
E Ia Equipe de Apoio e faculta  aos representantes que assim o desejarem, presentes à sessão 

dE ste Pregão; 

114, Ao encerramento da sesão, será lavrada Ata de Repnião, para assentamento de fatos 
re evantes que ocorreram, e q?ue deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
representantes, credenciados, as licitantes presentes; 

115 Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá 
constar em Ata da sessão pública.terá validade qualquer reclamação posterior sobre 
assuntos relacionados com a s ssão respec

Não 
 tiva que não tiverem registro na referida Ata: 

1 12.5. Quando todas as propo tas escritas ..forem desclassificadas ou quando todos os licitantes 
fo em inabilitados o Pr em, poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com 
prizo não superior a 08 (oit ) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3°. da Lei 8.666/1993 e 
ali erações posteriores, ara ,  ?cebimento de novas propostas: 

115.1. Neste caso, o prazo d. validade das propostas será 'ontado a partir da nova data fixada 
p rã a sua apresentação; 

116, Se a licitante vencedor. , convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facult do à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das 
propostas subsequentes, na o dem de classificação, procede ido à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previst s na legislação pertinente. 

E 	 13. D REABERTURA DA SESSÃC .PÚBLICA 

1 

1 

1 3. 1 . A sessão pública poderá 

13.1.1. Nas hipóteses de prøH 
realização da sessão públicat 
si uaçâo em que serão repetidt.l 

13.1.2. Quando houver erro 
declarado vencedor não assin 
fical, nos termos do art. 43, r 
rnlocedimentos imediatamente 

Travessa São José n°. 120— Praça  

reaberta: 

to de recurso que leve 

Je

à anulação de atos anteriores à 
dente ou em que sejanulada a própria sessão pública, 
atos anulados e os que  dependam. 

aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
1 0  da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados p5 
'steriores ao encerramento dá etapa de lances. 

2
'V PREFEITURA DE 

¼AARA 
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1.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
rcbhcartc 

14. DOS RECURSOS 

1A1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao 
final da sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e pôr quais motivos. 

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fi. ndamentadamente. 

14.2,1. Nesse momento o Pregoeiro no adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso; 

14.2.2. A falta de manifestaçãp imediata is, 	*W do licitante quanto à intenção de recorrer 
injiortará a decadência desse direito. 

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
pfra apresentar as razões. fic' ndo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
arbresentarem contrarrazões e i outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
d recorrente, sendo-lhes ass 3urada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
5 us interesses. 

14.3. O acolhimento do recursy invalida tão some' te os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.4.Os autos do processo prmanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
c?nstante neste Edital 

Os recursos deverão ser,1ecididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura 
inicipal de Acará - Estado Ø Pará, órgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados 
correio eletrônico. 

7. O recurso administrativo deverá ser protocolado na Saia do Departamento de Licitações, 
te da Prefeitura Municipal de Acara, localizada na Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade 
Acara/PA, Cep 68690-000, no horário das 0900 as 13 00 horas 

15. DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO  
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1 .1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
30 não haja interposição dá recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão. 
s recursos apresentados. 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dQs atos praticados, a autoridade 
petente homologará o procedimento licitatório. 

1 
	

Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para 
r a ata de registro de preço,  no prazo e condições definidas neste Edital. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO 

. 1.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prjuizo das sanções previstas neste Edital. 

1.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
pdera ser prorrogado uma un ica vez, 4T4 pelo(s)pitante(s) 
vehcedor(s), durante o seu transcurso, e dede $i d Wlamêiite &eito 

$ 	 . 

16 3 A ata de registro de preqpL durante SiLøad pødera set 14tilfrq1a por aukuer  orgão 
o entidade da administraçãqpPbJSqs.pão tGt1h jçieipØo dpeçØi citaMçiç  mpd'iante 
anuência do órgão gerenciadg dj4e qS devidaniØ4Juhficagà  WqSger 	rdspitadas, 
no que couber, as condiçõe $ tews éÕtbq1fa 'a Li Q, 4ó t99 	rtpte djtal 

164. Caberá ao forneced&bèi, eficiáfloda Afídë Réistro d&PrÈÇó, obsérQdas ascàiidições 
nea estabelecidas, optar $ çØ$ p{Ø1M 	bj$ 	 êstflQrfl4Qmento 

r- nãb prejudique as obrigações,anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
pa licipantes.  

16 5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
p0 órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e r gistrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

16 6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços .para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 

16 7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cu riprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
ob ervada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
de cumprimento de clausulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerericiador. / 

PREFEITURA DE , 

tAfr-Á asa na 
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1 8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
ntratação solicitada em até noventa dias, observado o prao de validade da Ata de Registro 
Preços. 

ii .8.1. Caberá ao órgão gerençiador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
azo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
licitada pelo órgão não participante. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

171, Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Tento de Contrato ou aceitar/retirár o instrumento equivalente (Nota 
dL Empenho/Carta Contrato/AUtorização). 

17.2. A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
co ivocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
ca ;o, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Ecital. 

17 3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual periodo, por 
50 icitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

174. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
ceçtificado digital. 

18 1 Os preços 	 y 	QqrrpQad;eventu81JeqLçãQ dos 
preços praticados no merbSdd'o1!jdê a&$i lé 8SVO Bte çotLtVé âiWàdos, 
cabendo ao órgão gerenciador romover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d'do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°8 666, de 1993 

182 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
suj erveniente, o órgão gerenSdor convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
pr os aos valores praticados pelo mercado. 

18. 2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
me dado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade 

18 . 2. A ordem de classifica 	. ão dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
vai res de mercado observará à classificação original. 

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puc er cumprir o compromisso, .ó órgão gerenciadoc poderá: 

PREFEITURA DE 
• 	 • 
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183.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
peJido de fornecimento, e sem. aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e 4omprovantes apresentados;e 

18 1 3 . 2 . Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação 

18.3.3. Não havendo êxito nas,negociaçÓes, o órgão gerencidor deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, aotandoas medidás cabíveis Øbra obtenção da contratação mais 
va itajosa.  

19. DA ENTREGA E RO RECEBIMENTO DO OBJO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1.  O produto deverá ser ntregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o ransporte. . 	 . « 

19.2. Os volumes contendo o rroduto  deverão estar, ainda, identificados externamente com os 
dados constantes da Nota Fisc41 e o endereço de entrega. 

19.3. O recebimento do prod4 	
en 

deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou 
por outro servidor,  designado 9ara esse fim, represtando a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
A( ARA. 	 21 	 20,0 

19.4. A atestação das faturas qorrespondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do 
SE rviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA ou a outro servidor 
designado para esse fim. 

o 
19.5. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993. será designado representante para 
ac)rnpanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

r relacionadas com a execução determinando 3 que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

19.6. A fiscalização de que 1írata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
im )erfeições técnicas ou vi ios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
co -responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
ar. 70 da Lei n°8.666, de 199 

197. O representante da Adninistração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente en folvidos, deterriinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

L 	20. DAS OBRIC AÇÕES DA CONTRATADA EtA CONTRATANTE 

a 
PREFEITURA DE 
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• 	Munic'Tio 
3 

Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFgITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
• 	PODER EXECUTIVO 

.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e 
a proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
a e perfeita execução do obj eto e, ainda: 

1.1. Efetuar a entrega do djbjeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
ai constantes no Edital e Pus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
istarão as indicações refeentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
antia ou validade; 

2qL1.2. Responsabilizar-se pel4s vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
1, 13 e 17 a 27, do Código de7Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

211.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avariris ou defeitos; 

21.1.4. Comunicará Contratanie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

2' 1.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade Lêom as sôbrigações 
a sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

2' 1.16. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.; 

Caberá à 

20.2.1. Receber o objeto n&tzo 	 e âèâã 	os;
i  

t1t 1 ? 	kJ '' 
»•! !'

44"  k 

20.2.2. Verificar 	 fb2d&» á' 	r~midad dd 	recebidos 
p ovisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo, 

29L23. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
v1rificadas no objeto fornecido, : , para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

20.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

20.2 . 5. .25. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

E 	 21. DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será realiz'ido no prazo máxima de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimr emento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito •• 

e ri banco, agência e conta cor ente indicados pelo contratado. 

ri 	-VQ( r PREFEITURA DE 

ARÃÁ/ 
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Município dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

2 .2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
ta o inciso II do art. 24 da Lei, 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
L5 úteis, contados da data d apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, § 30 , da Lei 
8.666, de 1993. 

será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 

itação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
cia que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
nto iniciar-se-á após a çcmprovação da regularização da 
r ônus para a ContratanteL 

do pagamento o dia em qué constar como emitida a ordem 

tp: 
rt3 

à contrafdséránécéssâhôct ipõSa maç:énção das 

cqs&que 4p jIUqUa, sra prov.tqepçiaaa sua 
de 5 (*t co3k4ias, té4tr*ëua IuAólou, no 

dcurn* Mçs& igual 

uFisaveis peia riscaiizaçao cia rêgOIatid"ad 1ícáV4tÏáhto à 
como quanto à. existência de pagamento a ser efetuado, 
s pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

le, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
do processo administrativo correspondente, assegurada à 

ção do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

.3. O pagamento sorr 
mpetente na nota fiscal 

2.1.4. Havendo erro na api 
ontratação, ou, ainda, circur 

obrigação financeira pende 
pagamento ficará sobrestado 
ipótese, o prazo para pag 
ituação, não acarretando au 

.5. Será considerada 
ricária para pagamento. 

1.6. Antes de 

1.7. Constatando-se a 
ivertência, por escrito, 
esmo prazo, apresente 
ríodo, a critério da contr 

2.8. Não havendo regulai 
dverá comunicar aos órg  

••fl irjadimplência da contrata 
pra que sejam acionados 
seus créditos. 

2ff.9. Persistindo a irregu 
rsõisão contratual nos 
cclnitratada a ampla defesa. 

2.iO. Havendo a efetiva 
aé que se decida pela re 

2 1. 11 . Somente por motivo de. :  economicidade ou outro interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadim.plente. 

21.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

flFEITURADE 
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Munic7í0 26 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUN'CíPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

1.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
omplementar n° 123, de 006, não sofrerá a• retenção tributária quanto aos impostos e 
ntribuições abrangidos poi aquele regime.. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

ipresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
ributário favorecido previsto ra referida Lei Complementar. 

TI VAS 

.1. Comete infração administrativa, . nos' 'termos da' Lei n° 10.520, de 2002, o 
tante/adjudicatário que: 

.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
nvocado dentro do prazo de ialidade da proposta; 

.1.2. Apresentar documentação falsa: 

.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame: 

.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

.1.5. Não mantiver a proposta; 

12 11. 

.1.6. Cometer fraude fiscal: 

1.7. Comportar-se di 

22.2. Considera-se compbjtaØØW3 	 MM( 	r*iShtp às 
condições de participação, qunto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances 

212.3. O licitante/adjudicatário cue cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções 

2.3.1. Multa de 10% (Dez po cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

5. Sanções por atos praticados no decorrer da contratação: 

5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
rificativos para a Contratante; 

52 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrênçia, 
o máximo de 10% (dez pór cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratak1p 

J 	'W 1K 	PREFEITURA DE 4 

73 
Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 	 . 



Tenham praticadc 

3. Demonstrem não 
ilícitos praticados. 

ST 	
.. 	

NCA i4 .:Tflfl 
EM 

n 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÕ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

nente ou por motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à 
de Fornecimento ou à Ordem de Compra; 

5.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
xecução total do objeto; 

5.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
)item acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

55. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
ninistrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
s anos; 

5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
luanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
bilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
•a Contratada ressarcir a Contrãtante pelos prejuízos causados; 

3. Também ficam sujeitas às penal itø;pø!9 lnW;4aLeJ-g.666,  de4993, as )resas e os profissionais que 

1 Tenham sofrido condeÃ dek 	rpraõ$ por 	 frud scal no 
)lhimento d. tulaisquer tritat$5 $L1 	Mi 	i.4N SM•::, 

22.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-seá em processo 
administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 
9 . 784 , de 1999. 

8. A autoridade competente na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
;ervado o princípio da proporcionalidade. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, do mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que pão haja 
comunicação em contrário pela Pregoeiro. 

 

Á Á 	

TU PREFEI X /U eAR 
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MunicTpio dó Atará  

ESTADO DO PARÁ 	
RU PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

PODER EXECUTIVO 
1.2. A Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
cebimento das propostas ou para sua abertura. 

1.3. No julgamento das propestas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
ie não alterem a substância das propostas, dos .documentos e sua validade jurídica, mediante 
spacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
cácia para fins de classificação e habilitação.. 

2 .4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

2 .5. As normas disciplinadorak da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
d disputa entre os interessadcs, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

,.- princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de. preparação e apresentação de suas propostas e 
a dministração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23 7. Na contagem dos prazosestabelecidos neste Edital e sbus Anexos, excluir-se-á o dia do 
ml ia e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

àsÍw24~S 	j, 

23 8. O desatendimento de exiqências formais não essenciais não resultará automaticamente no 
af stamento do licitante, descje que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
pri cípios da isonomia e do intqresse  público. Éà 

2319. Em caso de divergêr 
qup compõem o processo, VAO  11 rsrrÓ•R A 

fl 23 10. O licitante é responsáv4l pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
do umentos apresentados em fralquer fase desta licitação A falsidade de qualquer documento 
ap esentado ou a inverdade dáÕ informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 
ou inabilitação do licitante, ou `  a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civ s e penais cabíveis. 

23 11.. No julgamento das 
a aeu critério, solicitar o a 

de preço e na análise da documentação, o Pregoeiro poderá, 
nto técnico de órgãos oi.4 de profissionais especializados. 

PÁ,  

23112. Se houver solicitação 
cóia .autenticada por cartório 
ou Equipe de Apoio. 

23.113. O não cumprimento 
de$classificaçâo da proposta. 

documentos, estes deverão 
?rido possível, ainda, a aute 

diligência poderá ensejar 

apresentados em original ou em 
ção dos mesmos pelo Pregoeiro 

a inabilitação do licitante ou a 

Aí 
PREFOTURA DE 
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Municipio ao Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

23.14. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito de 
a terar quantitativos, sem que, isto implique alteração dos preços unitários ofertados por item, 
o edecidos os limites estabelecidos no § 1 0  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666193. 

2 3.15. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
Ii itatório, ressalvado o direito lo contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do õntrato administrativo. 

23.16. Integram este Edital: 

2 .16.1. Anexo 1—Termo de Referência; 

216.2. Anexo II - Planilha 

16.3. Anexo III - Modelo 

16.4. Anexo IV— Modelo 

2116.5. Anexo V - Modelo de 

21116.6. Anexo VI  - Modelo dE 

2 1116.7. Anexo VII - Modelo d 

2416.9. Anexo VIII - MinutaS 

16.10. Anexo IX - Mm 

e suas Quantidades; 

Comercial; 

1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
rnnistrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARA/PA, com 
lusão de qualquer outro, pot mais privilegiado que seja. 

Acará/PA,25 de janeiro de 2018. 

MAR9ELO SILVA DE SOUZA 
Pregoeiro 

7 

PReFEITURA DE 

UMA N!H.TÕRIA. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 17010112018 

1 OBJETO: 

141 aquisição de combustíveis automotores para atender as necessidades da Prefeitura 
Min•icipaI de Acará/PA, em quantidade compreendida entre iquelas informadas no Anexo 1, do 
prsente Edital, quando deles5 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA tiver necessidade de 
a9qiiirir em quantidades suficientes para atender a administração municipal. 

1. . As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de 
E penho, destinados a atender as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
A ARA. 

1. . Os itens listados no ANEXO 1 - Ter 4 	Mpci; iØq:  itrpwSo convocatório não 
se 

ao 

 necessariamente adquiridos em si tõValldade,lpoIs üÔeStïuaiitítativos  sa estimados, 
se do considerados apenas pá-a fins de ao flucjçação e poeror corlvopação para assinatura do 

PA 

2.1. Os objetos deverão obedecer ás prescrições e exigências contidas n as especificaçõe 
te nicas do Anexo 1 deste Edital; 

2. . A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 
forrçiecirnento e entrega dos oojetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARÁ. 

3. O PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1(- Os preços dos itens para fornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da 
Prcposta da licitante vencedor, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba 
disponível, repassada pelo progirama de cada órgão. 

4. ¶0 PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO: 

4.11 0 prazo para fornecimento, dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao 
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho. 

Os objetos serão entregues na sede do município de Acará e conferidos por servidor ou 
sei idores designados pela adrpinistração pública municipal. 

4 3FEITUDE 
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• MunicTpio dó Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MuNIcIPAL DO At-ARA 
PODER EXECUTIVO 

Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
?, o objeto que não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de 
rência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 

: 	• 	 • 	 • 	 • 

PrÜzFE 

k:t 	•~ ' 	
• If, t 

kÇ 
S PREFEITURA DE , 

«4SOÇUIKDOURFS! I A 
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MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A cARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 17010112018 

1.1 

1.1 	A Prefeitura Municipal de Acará necessita adquirir o objeto destinados a Prefeitura Municipal de 
Acará. 

2. ¶BJETIVO: 

2.11 A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas Especializadas e Comprovadamente, Experiente no 
ramo, para fornecer o objeto desta licitação. 

3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1 Conforme abaixo, listamos os produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua 

PREFOTURA - 	 D.E 

4k: N 

4.1 

1. 

n 
r CONSTRUINDO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD P.UNIT TOTAL 

1 GASOLINA COMUM 570000 R$ 4,299 R$ 	2.450.430,00 

2 DIESEL 5-10 710000 R$ 	3,699 R$ 	2.626.290,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 5.076.720,00 

Travessa São José n°. 120 - Praça da Matriz centro - Acará / Pará - CEP 68690400 



Municfpíir dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL D9 A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A 

	 PREqÃO PRESENCIAL (SRP) N° 90101/2018 

P n 
	

Municipal de Acará 

Prezado Senhor: 

Tendo examinado o Edital, 
com se 

para o objeto licitado, em cor 

a) Os bens e/ou serviços 
coistantes. na  especificação 

5s, a firma (nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 
à 	 , apresentamos a presente proposta 
midade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

Objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos 
Anexo l deste edital; 

b)Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
d7 obrigações decorrentes da. licitação, Ø 1r ;i!? hatIj,::; - 	- 	1 - 

c) Até a formalizaçã 
otservado as condiç 

d) Demais especifica 

- Eforma de Paciamer 
- ckndição dos Servi 
- H'ràzo de Execução 
- Validade da Propos 
- ados bancários: 

dacontr$.ço esta proposta constituir um compromisso de nossa parte, 
s do E&fl1 

!! DO U M•A N CflIIA H. 	k»Y A. 

e Data: 
e Assinatura do repi 
	

legal 
timbrado do licitante 

M OA. z / 
t 	PREFEITURA DE # 

/ eAcARA 
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MunícTpío d6 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO Aa4RÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

MODELE DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 17010112018 

(nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 	 , com sede à 
neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

mpleta - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
arumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es) 
me, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

deres para junto a Prefeitura Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 
Dresentar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 

1 010112018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
peciais para desistir de ' ursos, interpôapresentar lances verb is a, negociar preços e 
mais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
itação, podendo ainda,su4stabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais 
deres, dando tudo por bom firme e valioso. 

RIN ME 	 9Z g IgRtá 	-EM 

e Data: 

e Assinatura do repr.p, 'j!:j94tN ST R !J N fl•fl•  M/k N cPJA 1H 1 S11 A:, 

timbrado do licitante 

PREFEITURA DE 

'&{dACARA 
Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 
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MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 17010112018 

FÁ' (nome da empresa) - 	 , CNPJ n. ° 	 , com sede à 
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

rpleta - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, ofissão e endereço)___________ 
ressada em participar da Ucitaçâo em epígrafe que se ocessa no .processo administrativo 

ma indicado, que visa 9quisição de combustíveis automotores para atender as 
cessidades da Prefeitura Municipal de Acará/PA, .sob as penas da Lei, o que segue: 

a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores: 

b) Declara, sob as penas d Lei, que se encontra em situção regular perante2,6  Ministério do 
Trabalho no que se retere à observância do dispost no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal. n4o  mantendo em seu quadro e pessoal menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturo de trabalho ou em servios perigosos ou insalubres, não 
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 -dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) aros. 

J NJ J;()$  CQN5f4J N 	J fV; NO\II%, H ::STt)  RLAt. 
r 

eData 

e Assinatura do representante legal 

timbrado do licitante 

4 
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MunicTío d6 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFpJTURA MUNICIPAL DÕ ASARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 17010112018 

EM (nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 	com sede à 
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

npleta - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)___________ 
ressado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 

icado que visa a aquisição de Combustíveis automotores para atender as necessidades 
Prefeitura Municipal de Acara/PA, DECLARO, sob penas da Lei, O PLENO CUMPRIMENTO 
iS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

r 	9r: í ri 
r r' rL. 	:is' Lrt 

e Data. 

e Assinatura do 

.; NSTRU 'MJ•() (J• W 1 1;V. 

Papel timbrado do licitante 

7 \ 	PREFEITURA DE - 

ti tio o o co RUI PIOU 011 NOVA Hill áRIA. 
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Munic'T6io B3 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

MODELO. DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 17010112018 

A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 

C PJ sob n° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a).................................................................... 

(nome do representante legal)..................................portador (a) da cédula 

de identidade RG n° ..................do Estado do ...................(Estado emissor 

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, sob as 

sa ições administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que .esta empresa, na presente data, é 

coksiderada: 

) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

14 1212006 e suas alterações; 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0  da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

pr ferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alprações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do parágrafo 40, art. 30 , do referido Diploma Legal. 

1 e Data: 

e Assinatura do representante legal 

timbrado do licitante 

E 
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rã 
ESTADO DO PARÁ 

PREFITURA MUNICIPAL Do ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10101I2018 

Aos, ...... dias do mês de .......................do ano de 2018, no Município de Acará, Estado do Pará, 
na sede da Prefeitura Municip?I De Acará — Pará, sito a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acará/Pa, por intermédio do Exma. Sra. Prefeita Municipal, nos termos da Lei n° 
101520, de 17 de julho de 2002,  publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, en. face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial (SRP) N° 17010/2O18, RESOLVE registrar l i os preços para aquisição de 
cohbustíVeis automotores para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
AcaráIPA, tendo sido os referi' os preços oferecidos pela emrkwesa cuja proposta foi classificada 
errj primeiro lugar no certame sipracitado. 

l['I 1h11 

lazão Social; 
NPJ n°; 

3. ndereço; 
<- 4jrelefoneeei 

S. Nome do rep 

SEGUNDA - DO 

243. Os preços registrados pe 
praticados no mercado ou de 
a9 órgão gerenciador prorr 
disnosicões contidas na alíne 

CONSTRUINDO 

ser revistos em 
que eleve o custo dos 5 

as negociações junto 
do inciso II do caput do 

MA NOVA H 

de eventual redução dos preços 
s ou bens registrados, cabendo 
fornecedores, observadas as 
da Lei n° 8.666, de 1993. 

?. Quando o preço registraco tornar-se superior ao preço, ,, praticado no mercado por motivo 
perveniente, o órgão gerenejador convocara os fornecedores para negociarem a redução dos 
ços aos valores praticados j.elo mercado. 

a.i: Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelp 
rcado serão liberados do co Tipromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

r4 	?4(ç- PREFEITURA ØË 

/ eAcARA 
ÇON8TUINflO UM javA HpsrjAA. 
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Munic'Tio o Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICiPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

2.11 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem  reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciadr poderá: 

2. .1. Liberar o fornecedor dQ compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e semaplicação  da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados;e  

2.3.91 . Convocar os demais forqecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

2. .3. Não havendo êxito nas pegociações, o órgão gerencidor deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, aJotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
va itajosa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO g  PRAZOS 

3. O presente termo de registro de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura. 

3. O fornecedor comprometea-se respeitar os prazos de entrega constantes do Edital. AS 

CLÁUSULA QUARTA - DA C9NTRATAÇÃO 
ggi 

31 Dentro da validade da 14a de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Teriltio  de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
dia Empenho/Carta Contrato/At1 torização). 

-ZU N0 

3.2 A adjudicatária terá o pazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
cdnvocação, para assinar o Trmo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do ireito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

O prazo previsto no s4bitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
ação justificada do fome dor, e aceita pela Administração. 

A licitante vencedora davera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
cado digital. 

e' ÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO  DO REGISTRO 

5.1 O registro poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

a pela Prefeitura municipal deAcará/PA, quando: 	
( 4 e PREFEITURA 
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Municipio Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

a.j) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na ata de registro de preços; 

a.?) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato acima mencionado; 

a.) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
nd artigo 78 da Lei Federal n.° .8.666193; 

a. ) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

a. ) razões de interesse públicp, devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII, 
de Lei Federal n.° 8.666193 assfm o determinarem; 

b) pelo fornecedor, quando, mdiante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumpriras exigências do InstrUmento Convocatório. 

5. O cancelamento será preedido de processo administrativo, devendo a decisão final ser 
fujidamentada. 

o a 
5.3 Qualquer, comunicação 

	dJJdfdL&dàMeItt8iá féf(ávpor esjtd! 

5.4A 
	

iga do 
de até 

(trinta) dias, fàcultada à 
rivocatório, caso não ac 

SULA SEXTA - DO 

As questões decorreni 
inistrativamente, serão 
isão de qualquer outro, 

41 N srr 11W rm r  Mi a 1 o 	i 1SrÓ RIA 
Ia ê)tecuçao desfe 1lnstrum'énto, que Óao t3ossam sér dthmidas 
:essadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARÁ/PA, com 
mais privilegiado que seja 

Acará/PA, em _1_12018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA 
CNPJ N° 05.196.54810001-72 

FORNECEDOR 
CNPJN°  

1 

UNHAS: 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Travessa São 
José ijP 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 05.196.54810001-72, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA 
E SILVA e, de outro lado a firma _________________., inscrita no CNPJ (MF) sob o n°  
estabdlecida 	 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr.(a)  	portador da Cédula de Identidade n°_______ SSP/ e 
CPF (MF)  n° 	 _,têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são 
partesi integrantes o Edital do Pregão no _________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONIIRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n°8.666/93, mediante as 
cláus4as que se seguem: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

O Ptesente Contrato tem como objeto Áquisiçao de combustíveis automotores. 

CLÁ SULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. O[valor deste contrato, deR$ ...........  ................. (..................................  

2. Os quantitativos indicados na Pla$ilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONI1RATADA no Pregão 	le na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarreando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

CLÁI4SULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1. A 14vratura do presente Contrato decofre da realização do Pregão n° 	realizado com fundamento na 
Lei n° 0.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

1ÁIfULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A o. ecução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-e-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na formado artigo 54, da Lei n°8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmcj diploma legal. 

QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O plazo  de vigência deste Contrato será de , com. validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
inicio 4 vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

TV SÃO JOSÉ N°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir acesso dos empwgados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
dos produtos; 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
ATADA; 

1.4 - devolver os produtos que no apresentarem condições de serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
rifado; 

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
iento dos produtos objeto deste Contrato; 

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
mente o fornecimento, se for o caso. 

SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

à CONTRATADA: 

.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 

n 	e) vales-refeição; 
O vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
empregatício com o órgão; 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
amente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
tATANTE; 

1.4 .. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

1 .5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
ntes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
abilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

TV SÃO JOSÉ No 120 
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• 	 Estado do Pará 
• 	 GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 
o 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
ATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
pelo do Serviço de Almoxarifado; 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
as, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n° _____ 

OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1.À CbNTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
Lo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
) nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

1.2 - assumir, também, a responabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
a de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
iento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do proçluto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

2. A iijadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responabi1idade por seu pagamento ã Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrafo, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - 	expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
ATANTE durante a vigência deste Contrato; 

TV SÃO JOSÉ Y 120 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA o 

.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
;ão da Administração do CONTRATANTE; e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁ4SULA DÉCIMA - DO ACOMflNHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor design$o para esse fim, representando o 
CON1fRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsi4iá-lo de informações pertinentes a essa 
atribui ção. 

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
olicit idas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes. 

3. A ONTRATADA deverá manter prep osto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigên ia do Contrato, para representá-la 4dministrativamente sempre que for necessário. 

CLUJ1LS (ti LA DÉCIMA PRIMEIRA - ItA ATESTAÇÃO 

1. A aLestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CCi$NTRATANTE ou a outro servidor[  designado para esse fim. 

CLÁ4SULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1. A df spesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária 

LAI{S1JLA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1. A dO4TRATADA  deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamerto da despesa pelo CONTRATANTE, 
media te ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
contacos da apresentação dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA. 

2. Part  efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede dt CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 

3 O ONTRATANTE reserva-se o dirc1to de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem  em perfeitas condições de 1onsumo ou em dencordo com as espçcificações apresentadas e aceitas. 

4.0 4ONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores corrpspondentes a multas ou indenizações 
devida pela CONTRATADA, nos termo deste Contrato. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 	 Q 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
finam eira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

6. No casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a ta de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
acima 	e a correspondente ao efetvo  pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EM=hxNxVP 

EM =Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

= InÇice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

1= (T() 

365 

I=(6/100) 

365 

1 = 0,lpercooJ 

TX = da taxa anual 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
tração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, •o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumen ado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos l' 
e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerer i necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

3.N 
	

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 

TvSÃOJosrlw 120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA o 

de 	celebrado entre as partes contratantes. 

CLÀ 
	

DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1. Pela  inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
3egui4tes sanções: 

1.1 - advertência; 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no 
	

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por 	o) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo 	'NTRATANTE, deixar de atendér totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
ação oficial; 

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por c o) sobre o valor total deste Contjtto, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo NTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 
	

da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficia 

1.5 - suspensão temporária de pqrticipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
(a) P1 FEITURA MUNICIPAL DE ACARA, por até 2 (dois) anos. 

2. Fi 
	

impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direil prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja i )movida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

2.2 - não mantiver a proposta, injustiflcadamet4e; 

2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

2.4 - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

2.7- não celebrar o contrato; 	 - 

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
.PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

2.9- apresentar documentação falsa. 

3. rn das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
ro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da 

Lei n. 8.666/93. 

4. Comprovado impedimento ou reconhpcida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no 11cm 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

5. As jsanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com 4 Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, decontando-a dos pagamentos a serem 
efetuaIos. 

CLÁ9SULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A i execução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 
8.666/ 3., 

2. A r scisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do C9NTRATANTE, nos casos enumerados 
nos mi' isos 1 a XII e XVII do artigo 78Dda  Lei mencionada, notificando-se CONTRATADA com a antecedência 
mínim' L de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo ente as partes, reduzida a termo no recesso da licitação, desde que haja 
conver iência para a Administração do CONTRATANTE; 

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

/\ A 
ri  scisão administrativa ou amigáv4 deverá ser precedida, de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
.tório e a ampla defesa. 

DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n° 	, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). 
)A OLIVEIRA E SILVA, e da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1. As 4uestões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 4t ' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 	 2 

e julgadas no Foro do Município de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
ie surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
LATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ACARÁ - PA, em - de 
	

de 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA(0) 

sej a. 

E, p; 
para 
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