
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 260102/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/02/2018 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 11:30h (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

orna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA — Prefeita 
unicipal de Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA, 

través da Prefeitura Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
idade de Acará/PA realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, 
a forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da LEI n° 10.520, de 17 de julho de 
002, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI n° 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 

fl unicipal n° 02/2018-GAB e demais. legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas 
este Edital e seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 
esignados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
quipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 
esignados pela administração municipal. 

.1. O 

	

	
ão de 
pai de 

Saúde de Aca 
	

ias no 
Termo de Refe 

.2. A licitação será 
	

de'=reêrência, 
facultando-se ao licitante a particïpaçadern quantos itens forem de seu in eresse. 

x ; 	Hg S, ÕW 
.3. Os itens listados no Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serão 

necessariamente contratados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 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. 
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MunicTpío 36 Acará  
ESTADO DO PARÁ 	 Mdci 

PREFp TURA MUNICIPAL DÓ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA. 

2 
	

São participantes os seguintes órgãos: 09 — Secretaria Municipal de Saúde e 22 — Fundo 
Municipal de saúde. 

11. Horário de credenciamentp: de 11h15min as 11h30min:do dia 2010212018, não permitido o 
c edenciamento de retardatáris após o horário estipulado. 

3 2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

3. Quando o representante fcr diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar ao 
egoeiro, cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação 
contrato social ou alteração contratual na sua forma consol'dada ou ata de assembleia geral da 

npresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia 
itenticada em cartório ou pele Comissão Permanente de Licitação da carteira de identidade e/ou 
cumento similar valido. 

4. Quando o representantelor pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
verá entregar, ainda, ao Pregoeiro, cópia autenticada do documento exigido no item 3.3, bem 
mo do documento de credenciamento ou dw instrumento particular de procuração outorgado 
la empresa licitante, com firma reconhecida e ccm a previsão de outorga de amplos poderes de 
présentação, inclusive com poderes para formular ofertas e lances de preços, bem como para 
ailcar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. 

5. O representante legal da citante que não se credenciar oerante o Pregoeiro ficará impedido 
participar da fase de lancs verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 

Lerpor recurso, de renunciarlao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a 
itante durante a reunião d abertura dos envelopes Proposta e Documentos de Habilitação 
lativos a este Pregão. 

t Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
?sentado na proposta escfla, para efeito cie ordenação das propostas e apuração do menor 
?o. 	

1 

Como condição previa a. credenciamento o Pregoeiro••.• e/ou equipe de apoio verificará o 
ritual descumprimento da&condições de participação, especialmente quanto á existência de 
ção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
uintes cadastros: 

1. Cadastro Nacional dp empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pela 
itroladoria-Geral da União; 

2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administr4Sp( 
tido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

PREFEITURA DE 
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A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
) majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8429, de t992, que prevê, dentre as sanções 
stas ao responsável pelç.f pratica de ato S de improbid de administrativa, a proibição de 
ratar com o Poder Publico', inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
)ritário. 	

!( 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro NÃOcredenciará a licitante, por falta de 
lição de participação. 

O licitante deverá apresetar declaração dos interessa 
prem plenamente os requ4itos de habilitação; a teor do 
20, de 17.07.2002, a qualjleverá ser entregue no ato dc 
odeio deste Edital e, se nap o fizer; deverá conter todos 

ópia deste instrumento 
;ão, na Sala do Departa 
São José n° 120, Bairro 
do certame. 

A licitante deverá junt 
la deste Edital, NAO ser 

Todos os documentos ç 
opes de proposta e de 

catório poderá ser obti 
de Licitações da Prefeil 

cidade de Acará/PA, 

r 	*r r 

ou seus representantes de que 
41 , inciso VI!, da Lei Federal n°. 
Jenciamento, podendo obedecer 
)5 informativos necessários. 

junto à Comissão Permanente de 
i Municipal de Acará, localizada na 
o antepenúltimo dia que anteceder 

th 

edenciamerito cóDiado, termo de 

nem 

N 	CC) F• rr?'" . 	cY 1'? M 	• •C 	 p 
4 1 Poderão participar deste F regão interessados cujo ramo $!e  atividades seja compativel com o 
objeto desta licitação e que omprovem possuir os documiântos de habilitação requeridos no 
Capitulo -  DA HABILITA  

4.2. A licitante deverá, possuir ' apital social ou valor dó patrin Snio líquido de no mínimo 10% (dez 
p4r cento) do valor global de pda item para esta licitação, 4 vendo ser comprovado na data da 
aresentação da proposta, nq forma da Lei, conforme Art. .1, § 3 1  da Lei n° 8.666193 e suas 

4.3. Será concedido tratamer 
e para o microempreendedor 

4.13.1. A licitante que desejar u 
LÇ n o  123, de 2006, deverá 
aftigo 31  da referida lei, no ato 

avorecicio para as Micri 
ividual - ME!, conforme 

uir do tratamento favore 
--sentar declaração que 
credenciamento. 

;as e Empresas de Pequeno Pode 
23, de 2006. 

belecido nos artigos 42 a 49 da 
os requisitos estabelecidos no 

1 4 	AëRADE+ 
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Munic'fio dó Acará  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A SARA 
PODER EXECUTIVO 

1.1. A não apresentação da declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o 
ante de ser beneficiado com o tratamento favorecido prevsto na LC n° 123, de 2006, mesmo 
seja qualificada como micróempresa ou empresa de pequeno porte. 

2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microeripreendedor individual) poderá ser 
ensado em todo ou em parte documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a 
:icipação dos demais licitantes, conforme Decreto n° 8.538de 06110115. 

Não poderão participar desta licitação os interessados: 

.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
islação vigente. 

4 4.2. Estrangeiros que não tpham representação legal no Prasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativamente  ou judicialmte; 

443 Que se enquadrem nas ''edações previstas no artigo 9 1  da Lei na  8666, de 1993; 

4 4.4. Que estejam sob falênca, em yjjØicloncurs 	credores, co

ncordata ou insolvência, em processo de 1ÍiSseidçãôdi lkidiõT' L- Le 

4.5. Entidades empresariais que 

4.6. Empresa que entre os dirige 
• cento) do capital com diri 

jbcontratados, haja alguém qie 
oitenta) dias anteriores à data da 

fl 
4 4.7. Parentes da autoridade 	

cowsirru. responsável pela hómoiogaao ao procedimerfto (A
P

ord
.
ao n n oo 	4 N cWA ...i ISTÓ A 

6 )7/20 11 -Plenário, TC-002.12 12008-1 rei Min-Subst André Luis Carvalho, 16.03.2011); 

44.8. Deputados e Senadores de modo direto ou indireto, seundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
ir ciso II, alínea "a" da Constitt.ição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, 
rei. Mi ValmirCampelo, 06.01.2011). 

[ 

S. DA IMPUGNAÇ40 AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada paa a abertura da sessão pública, 
ialquer pessoa poderá impuc nar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal 
3.555, de 08 de agosto de à00, combinada com a Lei Federal n° 8.666193. 

2. As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
;sinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
ará, localizada na Trav. Sã José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA - Cep: 8.690-

)0. 

' 	
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(a 
Munic'7'jiio Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO  A CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

Acolhida a petição contra a ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
ime. 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
amo 

As respostas às impugnações e os esõiarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
-anhados nos autos do proesso licitatório e estarão dispcjníveis para consulta por qualquer 
ressado. 

5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
Pregoeiro, até 03 (três) ds úteis anteriores à data d$ignada para abertura da sessão 
'lica, exclusivamente po e-mail: iicitacao_acara@hdtmail.com  sendo de exclusiva 
Dõnsabilidade do interessaio à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo 
)ar desconhecimento em reação às informações disponibilizadas relativas ao Edital. 

L 	 6. 00 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes 'Proposta cmercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues 
a Pregoeiro no local, data e 'iora fixados no preambulo deste edital, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecp e, de preferência opacos. contendo em suas partes externas e 
frontais. em caracteres destac2:dos os seciuintes dizeres: 

ENVELOPE N°01 - PROPC 

FtREFEITURA MUNICIPAL• 

RFAZÃO SOCIAL DO LIClíti 
FREGÂO PRESENCIAL N° 

4 01 rLi 

NVELOPE N°02- DOCUM44TO DE HABILITAÇÃO. 
FtREFEITURA MUNICIPAL 13 ACARÁ 
}$AZÃO SOCIAL DO LICITAPIrE/CNPJ 
?REGÃO PRESENCIAL N° 4010212018 

612. Todos os documentos do, nterior dos envelopes N° 01 -PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
HABILITAÇÃO deverão estalassinados  e rubricados pelo representante legal da licitante e 
organizados sequencialmentem ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
11 do edital, sob pena de inab' itação e desclassificação. 

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

'i 
• 	 •rzç. PREFEITURA DE 

Travessa são José n°. 120Praça! Matriz Centro - Atará! Pará - CEP 68690-000 



7 

ri 

Municipio 26 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ão social, número do CNPJ; dados bancários, endereço, telefone/fax e.endereço eletrônico da 
ponente, além de conter: 

• A proposta deverá conter valor unitário e.global para cada item constante do Termo de 
wência, em algarismo, exprsso em moeda corrente  nacional (real), de acordo com os preços 
ticados no mercado, não sendo permitidos valores superiores ao preço estimado pela 
ninistração municipal. Será desclassificada á propota com preços manifestamente 
Kequível, nos termos do art. 8,  II da Lei 8666193 e suas ai erações. 

.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os inst nos que o compõem, tais como as 
pesas com impostos, taxai, frete, seguros e quaisquer oi4ros que incidam na contratação do 
ato. 

74. Prazo de validade da 
enrega dos envelopes; 

Prazo de entrega: Fica E 

objeto no local requisitado. Ha 
(vijite e quatro) horas para 

Je,m/Requisição de fornecir 

7.5. As propostas poderão sei 
dei soma e/ou multiolicacão b 
hi6tese em q 

7 Não serão aceitos envedp 

7.7. O licitante adjudicado4 
. Pr$posta de Preço AjustS 

enterramento da sessão do P 
diê do certame, sob pena 
licifacao_acara@hotmail.com , 

7.. A apresentação da prc 
esabelecidas neste edital e 

osta não inferior a 60 dias, ontado5 da data estipulada para a 

tabelecido o prazo de. até 05(cinco) dias úteis para entrega do 
ndo irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24 

solução rqPrpbRJar °91rit3 Pt1do re;bmento da 

p:9tiØJto q innam erros 
o pcSço uíjt*fl d$i4f ai do item, 

9 ø$?!. PJvetM 	t5r1tqIçp, sua 
ao Preço Final erh Me 2ft (vinte e quatro)' horás apos o 

'gão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no 
de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail 
desde que esteja devidaôiente assinada, sob pena de 

:a implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
anexos. 

8.11. O Pregoeiro verificará a propostas apresentadas, d 
estiam em conformidade corifi. os requisitos estabelecidos 
apesentem irregularidades ou Jefeitos capazes de dificultar o 
8.2. A desclassificação de propsta será sempre fundamentad 

Travessa São José n°. 120— Praça dal Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP  

;ificando aquelas que não 
Edital, que sejam omissas, 

e registrada em Ata. 

P 	PREFEITURA DE 
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ON 	 JIflDO A AQVA 
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=Ípiorá •  
ESTADO DO PARÁ 	

tIbtIcI 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

PODER EXECUTIVO 
8.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

8.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
cc ndições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
si bsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

8.4. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto na 
artigo 30, § 20, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: a) produzidos Po País; b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e c) 
pr duzidos ou prestados por•pmpresas que invistam em pçsquisa e no desenvolvimento de 
te nologia no País. Persistindoo empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.5. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro 
n gociar, visando obter preço melhor; 

 

9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão â2 ser formulados de forma 
si cessiva, em valores distintos e decrescentes. O lance devera ser ofertado por preço unitário. 

W's 	 21 

9.2. O Pregoeiro convidará in ividualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
ar resentar lances verbais, a p rtir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

ordem decrescente de valo 

9. 3. A desistência em apreser 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, 
p ra efeito de ordenação das p opostas. 

9. . Encerrada a etapa de 1 nces, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
m croempresas ou empresas pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da 
pr meira colocada, se esta for .émpresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
p ra o fim de aplicar-se o dispqpto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006. 

9.5. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada: por empresa de maior porte, as 
pr postas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
er contrarem na faixa de até 5 1 o (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
SE rão consideradas empatadas com a primeira colocada 

PREFEifURA DE 4 1 'AcARA 
O*COWMO * 
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MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREF:gITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO.. 	1 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance 
desempate, obrigatoriam•nte em valor inferior ao daprimeira colocada, no prazo de 5 

o) minutos, contados a pair da convocação do pregoeirof 

Caso a licitante qualificaJa como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
;ificada desista ou não se,i,  manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
ntes qualificadas como rrcroempresa ou empresa de pequeno  porte que se encontrem 
;ele intervalo de 5% (cin&o por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mo direito, no prazo estabcglecido no subitem anterior. 

9.. Apurada a proposta final 
	

;ificada em primeiro lugar, 	'regoeiro poderá negociar com o 
lictahte para que seja obtido; 	or preço, observado o crit 

	
de julgamento, não se admitindo 

ngcjciar condições diferentes 
	

üelas previstas neste EditE 

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

L - 	 10. DA ,CElTAÇÃO DA PROPOSTA ENCEDORA 

1( .1. Encerrada a etapa de hnces e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
e) aminará a proposta classifiçada em prim roei lugar quanto à compatibilidade do preço em 
reação ao valor  e'stimado pjra a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

_h v92 

10.2. Será desclassificada a 4oposta ou o lance vencedor dtm valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentarpreç1 manifestamente inexequíveU Serão considerados excessivos os 
preços cotados que ultrapassajem o valor estimado pela Adriinistração em mais de 10% (dez por 
CE nto); 1 

19.3... Considera-se inexequívé a proposta que apresente pr' Ços global ou unitários simbólicos, 
irrsórios ou de valor zero, in )mpatíveis com os preços dq insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos e icargos, ainda que o ato cc vocatório da licitação não tenha 
e tabelecido limites mínimos exceto quando se referire a materiais e instalações de 
pippriedade do próprio licita e, para os quais ele renun e a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

44. Havendo necessidade, 	Pregoeiro suspenderá a ssão, informando a nova data e 
rário para a continuidade da'nesma. 

1Q5 Sempre que a proposta 3lhor classificada não for a 	e antes de o Pregoeiro passar à 
sL)bsequente, haverá nova 

	
ficação da eventual ocor; 	a do empate ficto, previsto nos 

aritiqos 44 e 45 da LC n° 12 de 2006, seguindo-se a d 
	

lina antes estabelecida, se for o 

PREFEITURA DE - 
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MunicipioroAcará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MuNIQIPA L DO Ao-ARA 
PODER EXECUTIVO 

.6. No julgamento das propstas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância, mediante depacho fundamentado, regisfrdo em ata e acessível a todos, 

11

ibuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

.7. Aceita a proposta classifi9ada em primeiro, lugar, o licitante deverá comprovar sua condição 
habilitação, na forma deterninada neste Edital. 

11. DA HABILIT 

Será considerada habilitada 	prôponente que apresentar: os documentos relacionados nos 
si bitens abaixo: 

1 .1. HABILITAÇÃO JURÍDI9I: 

1 1 .1.1. Cópia do RG e CPF,ldos sócios da empresa Licitánte devidamente autenticados em 
c rtório ou por membros da do missão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do 
- - ------- 

11.12. Registro comercial, 

V.1.3. Ato constitutivo, 
tratando de sociedades 
d cumentos de eleição de 

11.4. Inscrição do ato c 
dietoria em exercício; 

no caso de etPr $n4vP l, F U J4 LXE 
Trt 

em se 
ido de 

da 

1.1.5. Decreto de autoriçíj Sê 'trJØ 	4b 	 em 
'-' fuhcionamento no pais, e ato ce registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

ccfmetente 1  quando a atividad assim o exigir.  

OS O contrato social podera er apresentado na sua forma consolidada 

1 .2. DOCUMENTAÇÃO REL4TIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

11.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
F*zenda (CNPJ-MF); 

1 .2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta licitação. 

1 .2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta' Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

GFN), da sede da licitante; " 	 • 1. 

A 	-.' «ç r PREFEITURA DE - 

1  'AcAPa 
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PODER EXECUTIVO 

1 24. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
Dedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

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

11.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia:  por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.2.7. Certidão Negativa de 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 no. 12.440, de 07 de junho de 2011). 

0 S: As licitantes que usufruíram de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar obrigatoriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que' esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

11.3. DOCUMENTAÇÃO REL4TIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

11.3,1. Autorização para com ercializaçãode produtos derivados de petróleo, fornecida pela 
Aç encia Nacional do Petróleo. 

11.3.2. Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de comprovante de apti dão para 
fo necimento pertinente e comçatível com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo 01 
(u ) atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de direito público ou privada, 
co mprovando que já prestou oq presta serviço dessa natureza. 

11.3.3. Comprovante de aptid o para fornecimento pertinente ecompatível com o objeto da 
lic tação, por intermédio de c' 	de no mínimo 02 (duas) notas fiscais. 

11.3.4. Alvará de funcionament expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio da empresa; 

11.15. Declaração de que possui estrutura e condições de fornecer o objeto licitado. 

11.4. DOCUMENTAÇÃO REL • TIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11.4.1. Balanço Patrimonial e Jemonstrações contábeis do ú'Emo exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que  comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancet s ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há H is de 03 (três) meses da data 11 de apresentação da proposta: 

a) IAS empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou 
no tenha balanço final de exepício, deverão apresentar balai 
cohtábeis envolvendo seus diritos, obrigações e patrimônio 
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade fui 
reistrado no Órgão competen na forma da legislação vigeni 

Travessa São José n°. 120— Praça dW Matriz centro — Acará 1 Pará — CFP 
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Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
iidamente registrado no Cqnselho Regional de .Contabiliade - CRC, os quais deverão ser 
raidos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamhte registrado no órgão competente 
forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço, e demonstrativo, já deverão estar 
lusos dentro do envelope 4 habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 
esentação a posteriores; 

h) p balanço e as demonstrações contábeis deverão ser aprqentados por cópia do seu termo de 
abertura, documento comprobWorio de registro na Junta Cçmercial e termo de encerramento, 
behcomo o Certificado de R4gularidade Profissional - CRPLdo responsável pelas informações 
contidas no Balanço Patrimoni4l da época do seu registro o4h  CRP atualizada. Poderá, também, 

- se ^ apresentada cópia da publi4ção em jornal, devidamente autenticada. 

i) pEIVIONSTRAR, a boa situ 
Gral (LG), Solvência Geral 
reultante da aplicação das fá 

d.11) Índice de Liquidez Gera 

o financeira da licitante s 
3G) e Liquidez Corrente 
ulas abaixo, com valores E 

LG= 

iliada pelos Índices de Liquidez 
maiores ou igual a 01 (um), 
is de seu balanço patrimonial: 

b) 

d. ) índice de 

dl) Índice de Liquidez Cor, 

oqS: Os fatores constantes 
itern 11.3.1. deste Edital, em 
Aq - Ativo Circulante 
RLr - Realizável em Longo 1 
PC - Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Pré 
ATL. Ativo Total 

114.1.1. Para sociedades a 
puiplicação do balanço em di 

11 .t.2. Certidão negativa 
extajudicial, expedida pelo 

11. 	Certidão Simplificada 
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1 .44. -Certidão Especifica que comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial; 

1' .4.5. -Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial; 

11.5. Observações do item "9ocumentação de Habilitação" 

1 .5.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
~os de 18 (dezoito) anos çm trabalho noturno, perigoso tu insalubre e de 16 (dezesseis) 
aros em qualquer trabalho, sa'vo na condição de aprendiz, a:partir de 14 anos, nos termos do 
in :iso XXXIII do art. 7 0  da Contituição Federal de 1988 (Lei nP 9.854, de 1999). 

.'- 11 .5,.2. Os documentos que não possuírem prazo de validadc, somente serão aceitos, com data 
nÈ o excedente a 90 (noventa) dias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
qi e o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma 
legal pertinente. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
d proponente. 

11.5.3. Os documentos necesários àhabilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia aulenticada por cartório competer:e ou por servidor da administração, 
ou publicação em çlórgão da impressa oficial. Na hipótese da apresentação de documentos 
originais, este serão anexado ao processa licitatório. 

11.54. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de 
sua validade, também por esse meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver dúvida quanto à 
sua autenticidade. 

111,53. Os documentos exigid )5 para habilitação, consoantes o estabelecido neste titulo, não 
poderão, em hipótese alguma, er substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, 
ou apresentados por meio de fi as, discos magnéticos e filmes 

11.5.6. A ausência de docui iento ou a apresentação dc s documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto ness título inabilitará o licitante. 

El 	12. PR( CEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

12[1. Constatado o atendimehto às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

12t1.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
Us42l das microempresas e ernpresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
0H15 úteis, cujo termo inicial cbrresponderá  ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, de acordo com a LC no 12312006, atualizada pela Lei 
Complementar n° 147/2014; 

'Ç V 	PREFEITURA DE - 

Travessa São José n o. 120 — Praça de Matriz centro - Acará 1 Pará -  CEP 68690-000 



12.12 

MunícTpio dõ Atará  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará na 
ncia do direito a contratção. 

1112.  Se a licitante não atem 
Pregoeiro a convocar a oferta 
dE preço, e decidirá sobre a 
h bilitação, e assim sucessivE 
aos requisitos de habilitação, 

1.3. Todos os documentos 
PE Ia Equipe de Apoio e facultE 
dste Pregão; 

112.4.  Ao encerramento da SE 
reÇ vantes que ocorreram, e 
representantes, credenciados, 

12.5. Toda e qualquer declai 
constar em Ata da sessão 
assuntos relacionados com a 

12.5. Quando todas as prop 
forem inabilitados o Pregoei 
pr zo não superior a 08 (o 
alt rações posteriores, para 

às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
sequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução 
a aceitabilidade, em caso áositivo, verificará as condições de 
nte, até a apuração de umW oferta aceitável cuja autora atenda 
lo a respectiva licitante declarada vencedora; 

habilitação serão rubricado4 obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
aos representantes que asspi o desejarem, presentes à sessão 

%o, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos 
deverá ser assinada pelo Fregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 

s licitantes presentes; 

) feita pelos representantes ias licitantes, credenciadas, deverá 
lica. N9o. 	 posterior sobre 

licitantes 
ata, com 

nos 
	

311993 e 

12[51. Neste caso, o prazTd 
Para a sua apresentação; .r rç•9nqril% 

1j m 1, kj ML 

1216. Se a licitante ven 
celebrar o contrato, é 
prppostas subsequentes 
apicação das sanções p 

?dor:, convocada dentro do prazc 
cultdo à Administração, examir 

na odem de classificação, procedi  
vistØ na legislação pertinente. 

validade de sua proposta, não 
e verificar a aceitabilidade das 

à contratação, sem prejuízo da 

1 	 13. DA REABERTURA DA SESSAQPUBLICA 

131. A sessão pública poderá #er reaberta: 

1311. Nas hipóteses de pro'imento de recurso que leve : à anulação de atos anteriores à 
r$lização da sessão pública recedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
sitiação em que serão repetidos os atos anulados e os que dée dependam. 

131.2. Quando houver erro ri aceitação do preço melhor itlassificado ou quando o licitante 
de-,]arado vencedor não assin4;r  a Ata de Registro de Preços '6u não comprovar a regularização 
fiscal, nos termos do art. 43, 1§11 0  da LC n° 12312006. Nesas hipóteses, serão adotados os 
nrdcedimentos imediatamente iosteriores ao encerramento daletapa de lances. 

PREFEITURA DE 
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E 
	

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convohados  para acompanhar a sessão 
erta. 

14. DOS RECWRSOS 

1'.1. Declarado o vencedor edecorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 
cc mo microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o aso, qualquer licitante poderá, ao 
final da sessão pública, manifstar sua intenção de recorrere forma imediata e motivada, isto 
é, indicando contra qual(is) de4$ão(ões) pretende recorrer e quais motivos. 

142- Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verifkar a tempestividade e a existência 
' de motivação da intenção de recorrer, para decidir'l

lecu

e  admite ou não o recurso, 
fui damentadamente. 

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no méritorsal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade d,

, 
 o recurso; 

14 2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
im )ortará a decadência desse ireito. 

14 2.3. Uma vez admitido o ré :41,rso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
pa a apresentar as razões, ficc ido os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
ap esentarem contrarrazões er i outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

2— I

do recorrente, sendo-lhes asse' jurada vista imediata dos elerqentos indispensáveis à defesa de 
se is interesses. - 

14 3. O acolhimento do red3;!f 	 iMØtN3Ø4 	t(&I10tp. 

14 4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueda aos interessados, no endereço 
co stante neste Edital 

14 5. Os recursos deverão ser - ecididos no prazo de 05 (cinc4 dias úteis. 

14.6. O resultado do recurso sjá divulgado mediante afixaçã.$ no quadro de avisos da Prefeitura 
Mi. nicipal de Acara - Estado dá Para, órgãos de imprensa ofiial e comunicado aos interessados 
via correio eletrônico. 

14.7 O recurso administrativo!  deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
se' e da Prefeitura Municipal de Acará, localizada na Trav. Sã4 José n° 120, Bairro Centro, cidade 
de cará/PA, Cep: 68.690-000, no horário das 09:00 às 13:00 horas. 

E 	15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREFEITURA DE 

7 'SACARA 
OFSTÓfiIA. 
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1 .1. O objeto da licitação seráadjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
so não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
s recursos apresentados. 

1.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

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

1 	 :16. PA  ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESAO 

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

1612. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poerá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

ÉÍ  vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

1613. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante z.

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei no 8.666, de 1993 e neste edital. 

16$. Caberá ao forneced& &êneficiiT6da Afde Rf'stro dê Rieç os', ob&Wdã as condições 
nelo estabelecidas, optarØdF' áOItã9 h$s$ d 

- nã prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenclador e órgãos 

PaticiPantes  

16.. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e r1gistrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

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

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
primento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
rvada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
umprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
corrências ao órgão gerenciador. 

V PREFEITURA DE j 
'SACARA 
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.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
itratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
Preços. 
8.1. Caberá ao órgão gerençiador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
izo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
icitada pelo órgão não participante. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUM ENTO EQUIVALENTE 

1711. Dentro da validade da Átade Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
cohvocado para assinar o Terrho de Contrato ou aceitar/relírar o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

17 1 2 . A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, Contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Te1mo 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 
Edtal. 

17 3. O prazo previsto no siibitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
sol citação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

17.4. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
ce ificado digital. 

Uln 

Os preços registradp, CQ1 slapq 
os praticados no me -à fafo3ê Wévéø&fo1 
mdo ao órgão gerenciadorpromover as negociações juntc 
osições contidas na alinea "d" do inciso II do caput do art .  

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
rveniente, o órgão gerenctador convocará os fornecedorcH 
05 aos valores praticados peio mercado. 

.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
- ado serão liberados do compromisso assumido, sem aplic.ação de penalidade 

:2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
res de mercado observará a classificação original. 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
r cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

PREFEITURA DE  ~Á, 
44STOUINDOOMR.?A. 
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31. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
lido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se coçifirmada  a veracidade dos motivos 
omprovantes apresentados; e 

18.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

18.3.3. Não havendo êxito nas, negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

19. DA ENTREGA E 20 RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

7k\ 

lft l O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
c( mpleta segurança durante o cransporte. 

11 .2. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externamente com os 
cic,  dos constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

1 .3. O recebimento do produt deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou 
por outro servidor designado )ara esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
A' ARA. 

WÈ  N 	 2—53 
1C .4. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimer$o do produto caberá ao Chefe do 
Serviço de Almoxarifado da :PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA ou a outro servidor 
dE sig nado para esse fim. 

àI  fi .5. Nos termos do ad. 67 Lei n° 8.666. de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizara entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

-, re acionadas com a execução e determinando o que for necessário á regularização de falhas ou 
de tos observados. 

fi6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Ctratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
in1perfeições técnicas ou vbios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
ar. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

1.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
reacionadas com a execução! do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
fu icionários eventualmente eniolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
fa has ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
aE providências cabíveis. 

20. DAS OBRIÔAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

\ 
• PREFEITURA 
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fffRt 
M=[PiOrá  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
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 objeto e, ainda: 

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

2 .1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
1 , 13 e 17 a 27, do Código detDefesa  do Consumidor (Lei n° ft078, de 1990); 

2 .1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
R ferência, o objeto com avarias ou defeitos; 

20.1.4. Comunicará Contratante, 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; 

WÀÍ  2 .1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
a: sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

2jJ.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execuçã do contrato.: 

.2. Caberá à 

2Õ.2. 1. Receber o objeto n&Wazo e 	 e iíu15os; 

k !: 	 ;•! 	 :r! 	 •W! 	 ! 	: :!: 

2).22 Verificar minuciosMee, iov  Pb fiad&, é cot6rníddeos bens 	&ebidos 
pjovisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aeitação e recebimento definitivo; 

20.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas 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 especialmei1te designado; 

23.2.5. Efetuar o pagamento Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
nD prazo e forma estabelecido4 no Edital e seus anexos; 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, atravs de ordem bancária, para credito \ 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: 

... 
PREFEITOR De ,ø 
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Município dó Acará  
ESTADO DO PARA 	 ffij,3 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

.1 Os pagamentos decorrer jtes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
ta o inciso 11 do art. 24 da Le 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
is úteis, contados da data dq apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5 1 , § 31 , da Lei 
8666,de1993 

1.3. O pagamento somente será autorizado depois de fetuado o "atesto" pelo servidor 
ompetente na nota fiscal aPr?sentada. 

1.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal oy dos documentos pertinentes à 
ontratação, ou, ainda, circun;tância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
brigação financeira pend$te, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
'agamento ficará sobrestado'hté  que a Contratada 'providéhie as medidas saneadoras. Nesta 
iiptese, o prazo para pagmento iniciar-se-á após a' mprovação da regularização da 
ituação, não acarretando qudquer ônus para a Contratante[ 

1.5. Será considerada data do pagamento o dia em qup constar como emitida a ordem 
aricária para pagamento. 

Aj 
1.6. Antes de cada pagameito á contratada, sera necessario comprovar a manutenção das 
ondições de habilitação exig'das no edital. 

1.7. Constatando-se a situição  de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
dvertência, por escrito, par4  que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
esmo prazo, apresente siih defesa. O vazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

eriodo, a critério da contratate. 

21.8. Não havendo regular izção ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
}Jeverá comunicar aos órgãoi responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

fl jnadimplência da contratada bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
ara que sejam acionados o meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

créditos. 	 1 

1.9. Persistindo a irregulaii$dade, a contratante, deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativ,o correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

1.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela resciso do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

21.11. 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 exeução com a contratada inadimplente. 

12 Quando do pagameto, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação 
icável. 

PREFEITU DE - 
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Mun 	Ara  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL Dp A CARA 
PODER EXECUTIVO 

2h.12.1. A Contratada reguarmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
qomplementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
a )resentação de comprovação, por meio de documento ofipial, de que faz jus ao tratamento 
tr butário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
iladjudicatário que: 

1. Não aceitar/retirar a npta de empenho, ou não assipar o termo de contrato, quando 
'ocado dentro do prazo de validade da proposta; 

.2. Apresentar documentação falsa; 

.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 	
a 	Era 

A. Ensejar o retardamento da execução dtflbjêtÕ 
	

fl 

22. .5. Não mantiver a 

22. .6. Cometer fraude 

22.11.7. Comportar-se d 

22±. Considera-se como *4i eeMtrktsMrdi f 	hp}M (1iWø às 
coniições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licrt ntes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances 

22.. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
fica á sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.,1. Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

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

22.1. Sanções por atos praticados no decorrer da contratação: 

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

22.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, 

PREFEITURA DE - 

CIACARA 
oN!flsÇoNsT,uIND000.ANoMK%oróR!o. 
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MunicTpio dõ Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREI9EITURA MuNICIPAL boA CARA 
PODER EXECUTIVO 

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

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

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

22.5.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate 
dois anos; 

.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
ianto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
'ilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
a Contratada ressarcir a C9ntratante pelos prejuízos causados; 

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87. III 
5, 

 IV da Lei Cr-8.666,  de 1993, as 
resas e os profissionais que: 

1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
lhimento de quaisquer tributos; 

22 

22.2. Tenham praticac( 

2243. Demonstrem não 
ato ilícitos praticados. 

fl 22.. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em: processo 
administrativo que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimentd previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 
9.7E 4, de 1999. 

22.. A autoridade competente:: na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da cjonduta do infrator, o caráter educativo da pena,, bem como o dano causado à Administração, 
obsrvado o princípio da proporcionalidade. 

23. DAS 

23.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
to do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
ação em contrário pelo" Pregoeiro. 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO:  AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

2. A Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar, •a qualquer tempo, os prazos para 
ebimento das propostas ou para sua abertura. 

3, No julgamento das propcstas e da habi!itação, o Pregqiro poderá sanar erros ou falhas 
não alterem a substância Lias propostas, dos documento e sua validade jurídica, mediante 

pacho fundamentado, regi,trado em ata é acessível a lodos, atribuindo-lhes validade e 
ácia para fins de classificaço e habilitação. 

4 A homologação do result-4do desta licitação não implicar direito a contratação 

23j5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 	)retadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessadq, desde que não comprom 	o interesse da Administração, o 
prirfcípio da isonomia, a finaliSde e a segurança da contra 

• Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
ai ministração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da )ndução ou do resultado do processo licitatoíio. 

23. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na dministração. 

• O desatendimento de exiejências formais não essenciais não resultará automaticamente no 
:amento do licitante, desde que seja possíve -OVEàpW51 	 to, observados os 
Jpios da isonomia e d 	Í(iblico. 

Em caso de divergêbtiántre dib6éetWEdital 
compõem o processo, 

,r 

 23. O. O licitante é responsávl pela fidelidade e legitimidad 
imentos apresentados em, qualquer fase desta licitação. 
sentado ou a inverdade das informações nele contidas im 

ou iabilitaçâo do licitante, ot» a rescisão contratual, sem pr 
e penais cabíveis. 

23 1. No julgamento das propostas de preço e na análise da 
a  u critério, solicitar o assessoramento técnico de Órgãos ou 

23: 2. Se houver solicitação dè documentos, estes deverão E 
cóp a autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a auterr 
ou i quipe de Apoio. 

wLA r.\tft i 
das informações prestadas e dos 
falsidade de qualquer documento 
icará na imediata desclassificação 
jízo das sanções administrativas, 

imentação, o Pregoeiro poderá, 
profissionais especializados. 

apresentados em original ou em 
ção dos mesmos pelo Pregoeiro 

23.43. O não cumprimento da diligência poderá 
rirckirnc. 

fl.s 	
rh,nrr+r 

à inabilitação do licitante ou a 
UCO I000PI OyQU UQ fJI tJUOLO. 
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MunicTpío dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFgITURA MUNICIPAL Dó AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

5. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
tório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de seríressarcido pelos encargos que tiver 
ortado no cumprimento do contrato administrativo. 

Integram este Edital: 

1. Anexo 1—Termo de Referência; 

23j16.2. Anexo II - Planilha Orçamentária e suas Quantidades; 

23.16.3. Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

23.'6.4. Anexo IV - Modelo deredenciamento/Procuração; 

23j16.5. Anexo V - Modelo de Declaração N,16-Inexistência4,de, 	editivo; 

23.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

23.j16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

23.j6.9. Anexo VIII - Mi 

23.6.10. Anexo IX— Mi 

24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARA/PA, com 
exc!usão de qualquer outro, por mais privilegiado que sej. 

Acará/PA, 01 de fevereiro de 2018. 

A 
MARC$LO SILVA DE 

/ 	Pregoeiro 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREG4O PRESENCIAL (SR!) N° 26q102I2018 

1.BJETO: 

1.11 aquisição de combustív!is automotores para atender as necessidades do Fundo 
MLnicipai de Saúde AcaráIA, em quantidade compreencj ida entre aquelas informadas no 

éx Ano 1, do presente Edital iquando deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ tiver 
,—' neessidade de adquirirem quantidades suficientes para aten9er a administração municipal. 

As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de 
Empenho, destinados a atender as NECESSIDADES DA!  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACRA. 

1.31 Os itens listados no ANEXO 1 — Termo de Referência, deste instrumento convoQatório não 
sero necessariamente adquiri'los em sua totalidade pois que seus quantitativos sãfistimados, 
serjdo considerados apenas psjra fins de adjudicação e posteror convocação para anatura do 

A, 	 1 	 t 

2. 

2.1 Os objetos deverão 
técnicas do Anexo! deste 
............ 	 !Ça!!r 	 Ø4 

2.Í A licitante vencedora ddd 	 M séd 	 o 
forrecimento e entrega dos otjetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA 

3. DO PREÇO  E 
	

PAGAMENTO: 

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

4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO: 

4.1 O prazo para forneciment4 dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao 
estijulado no contrato administativo, a contar da emissão da nota de empenho. 

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

ç/ 	» A4 q  
PREFEITURA 00 - 

•ACARA 
JNmosCOMsT$JI,ouMA.O!,,nÔ,IA. 
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Municipio o Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MuNICIPAL DO A cARÁ 
PODER EXECUTIVO 

berá ao servidor ou servidores designados, sob as pen?s  da lei, rejeitar totalmente ou em 
o objeto que não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de 
icia, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 
icação. 	 .,, 	 ,. 	 .. .. 

r. 	ft 	r 

Li t .r.. 

t)C)S 	N it .st iii . 	:VJFCF .. Ji. tfr ik]I 	 4, sit5 1R11& 
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Municipió dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 26010212018 

1 

11 
 A Prefeitura Municipal de Acará necessita adquirir o objeto destinados a Prefeitura Municipal de 

Acará. 

2. OBJETIVO: 

' 	2.1 A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas Especializadas e Comprovadamente, Experiente no 
rarijo, para fornecer o objeto desta licitação. 

3. I$ELAÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.11j Conforme abaixo 	listamos os produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua 
especificação técnica: 

RELAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

4. ORÇAMENTÁRIA: 91-ANILHA 

1. 4.1. Conforme abaixo, listamos a planilha orçamentária dos produtos/serviços a serem licitados. 

Ni.DVA. .LH 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD P.UNIT . TOTAL 

1 GASOLINA COMUM 350000 R$ 4,299 R$ 	1.504.650,00 

2 DIESELS-10 400000 R$ 	3,699 R$ 	1.479.600,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 2.984.250,00 
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Municijit Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA. MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MQDELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREeÃO PRESENCIAL (SRP) N° 26010212018 

A 

P1
4feitura Municipal de Acará 

Si- j Pregoeiro 
Prézado Senhor: 

Tetdo examinado o Edital, qós, a firma (nome da empresa) 	CNPJ n. °  
com sedel à 	 ».apresentamos a presente proposta 

Pat o objeto licitado, em conformidade  com o Edital mencionado, e declaramos que: 

a) Os bens e/ou serviços do objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos 
cotjstantes na especificação do Anexo 1 deste edital; 

b) s preços cotados incluem, todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
das obrigações decorrentes da licitação, de acordo com os lous do Anexo II deste edital; 

c) a formalização da contratação esta proposta constituií um compromisso de,,-,R ssa parte, 
obervado as condições do Ed;tal; 

ILI Iç.coJ LIUO 'JCI V IY!.J. .. . . 

- Prazo de Execução dos Seiçc a 	rsrr,, 	
. 	 ir?p 

_/alidor1cdca Prnnnot fln 

e Data: 
e Assinatura do representante legal 
timbrado do licitante 

PREFEiTURA DE - 
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MunicTpio d6 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PRpCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 20102/2018 

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

completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
ins$rumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), 

1 
o Senhor(es) 

(nop'ie, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), i, a quem confere(m) amplos 
poderes para junto a Prefeiftra Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 
rep'esentar a outorgante na 	licitação na modalidade de PREGAO PRESENCIAL (SRP) N° 
260102120.18, usando dos recursos legais e acompanhando- os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar comprõmissos 

Jances verbais, negociar, preços e 
ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Looal e Data: 

Note e Assinatura do r 	
:- •.co • 	 jr5' 

timbrado do licitante 

ÇQ 
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ANEXO V 

 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTERIO P0 TRABALHO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°260102/2018 

ti 
	

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

?ta - nome, RG, CPF,j nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)___________ 
sada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
indicado, que visa aquisição de combustíveis automotores para atender as 

sidades do Fundo Municipal de Saúde Acará/PA, sob as penas da Lei, o que segue: 

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

Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 0  da 
Constituição Federal, nãomantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insakibres, não 
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (tiezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir 11 ê14 (quatorze) anos. 

» 	 » 

e Data: 

e Assinatura do representante legal 

timbrado do licitante 

Travessa São José n°. 120 - Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690400 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITÇÂO 

PREQÃO PRESENCAL (SRP) N° 260102/2018 

:nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 	 , com sede à 
- , neste ato representada pelo (s).(!iretores ou sócios, com qualificação 
ipleta — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)___________ 
ressado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
ado que visa a aquisição de combustíveis automotores para atender as necessidades 
Fundo Municipal de Saúde Acará/PA, DECLARO, sob penas da Lei, O PLENO 

ÁPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
44 	• 4F 	 4 t 

&eData 

e Assinatura do 

hd 

timbrado do licitante 

% 	 PREFEITURA DE 

PACARA 
UNlnOSCOO7oorNDn ANovAE+IMóRpA. 

Travessa São José n ° . 120- Praça da Matriz Centro — Acará 1Pará — CEP 686904100 



ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MIÇROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 26010212018 

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

CNPJ sob n° .........................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

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

•r (nopie do representante legal)................................., portador (a) da cédula 

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

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

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

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 

14II212006 e suas alterações; 

)1 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso li 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 

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

tar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

constantes do parágrafo 4 0, art. 30, do referido Diploma Legal. 

e Assinatura do representante legal 

timbrado do licitante 

rÁ V PREFEITURA DE Ø 

'ARA 
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Munícfpio cro Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 26010212018 

Ao .......dias do mês de .......................do ano de 2018, no Município de Acará, Estado do Pará, 
na sede da Prefeitura Municip?l De Acará - Pará, sito a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
cid de de Acará/Pa, por intermédio do E xma .  Sra .  Prefeita Municipal, nos termos da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais 
noirnas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Prqsencial (SRP) N° 26010212018, RESOLVE registrar os preços para aquisição de 
coinbustíveis automotores para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
AcfráJPA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada 
em primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 1 - Os preços para fornecimento coM álit 	 -otõ,  rés 	IUiÓ MuNIfPAL DE 
SAIUDE DEACARJ, PA, são: 

ITEM DiSCRIMINAÇAO 	UNO OTO P.UNIT 	TOTAL 

1 GASOLINA COMUM 	L 350 000 

2 DIESEL 5-10 	 L IRÁ,00.000 

__ 

1. Razão Social; 	 • 
2 CNPJ n°, 	 CLN'd i»JiM1C j1q  JO'A SrrLht 

•r, 3. endereço; 
4 Telefone e endereço eletrônico, 
5 Nome do representante legal 

CL&SULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praicados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
aoórgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disosições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

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

1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
rcado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

/ 

PREFEITURA DE ø 

% 'IAARA 
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MunicTpío do Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

2.212. A ordem de classificaçãq dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a cIassijcação original. 

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

2.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do• 
peludo de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e cõmprovantes apresentados;e 

21.2. Convocar os demais 	 para assegurar igual oportunidade de negociação. 

2.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerencftdor deverá prõceder à revogação 
da ata de registro de preços, artando  as medidas cabíveis qra obtenção da contratação mais 
vai1tajosa. 

CLI&USULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1 O presente termo de registro de prep 	vflçIp 	 ano, ç9ontar da 
de sua assinatura 	 r IZ  09 

3.2C) 

LA QUARTA - DA 

3.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá  ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

fl 
 

3.2 1 	adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

O prazo previsto no si&bitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
:ação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

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

CLAUSULA QUINTA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1 D 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 de Acará/PA, quando: 

» 

	

PREFEITURA DE _4 

OACARA 
NcscoNzrRuIN,OOMA,oVArnS3lA. 
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a.lr o fornecedor não cumprir 1 s exigências contidas no Editàl ou na ata de registro de preços; 

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

a.3 o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
o n iartiqo 78 da Lei Federal n.° k666193: 

a.4 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

a.Ni razões de interesse públicv,  devidamente fundamentadad, na forma do artigo 78, inciso XII, 
da ei Federal n.° 8.666193 ass m o determinarem; 

b) telo  fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
currprir as exigências do Instrumento Convocatório. 

5.2 O cancelamento será precedido de processo administrativo, devendo a decisão final ser 
fundamentada. 

5.3Qualquer comunicação decorrente do pedido de cancelamento será feita por escrito. 

5.4k solicitação do fornecedor para cancelamento Clã-M,registro de preço não o desobriga do 
forrjecimento do objeto licitado até a decisão final, a qual deverá ser protatada no prazo de até 
30 ('trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento 
Corivocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PORO 9L43':, •'&'.%' 

r" 	d9r 	 :Tr 
ti 	 '/t9 ,í'. 	S 

6.1. As questões decorrentes cia èxecuçào deste lnstrumëntp, que no possarri sr dirimidas 
') 

 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARA/PA, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Acará/PA, em _/_/2018. 

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

FORNECEDOR 
CNPJN° . 	. 	/ 	- 

PREPE4~ fl 

i 'SAcARA 
- 	 ON008 000nLrn.000MANOVAtUnÕRO. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACA1t4 	 4. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
tu 

O(A) 

da Lei 

NDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Guilhon s/n°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA 

tA E SILVA e, de outro lado a firma 	 ., inscrita no CNPJ (MF) sob o no 
estabelecida 	______________dojavante denominada simplesmente 

TADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 	portador da Cédula de 
[e no _______ SSP/ e CPF (MF) n° 	 têm entre si justo e avençado, e celebram o 
Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n° _________ e a proposta apresentada pela 
\TADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e 
8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

:nte Contrato tem como objeto Aquisiçaõ de combustiveis automotores destinados a atender as necessidades 
uo F 
	

Municipal de Saúde de Acará/PA. 

t SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

LO 
	

deste contrato, de R$............................(................................). 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão  e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretndo à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1. A latatura  do presente Contrato decorre da realização do Pregão n° 	_______, realizado com fundamento na 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

IJÁUULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo 4iploma legal. 

QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O prizo de vigência deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
início e frencimento em dia de expedienté, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

rv8ÂoJosÉN°120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

1 
	

ao CONTRATANTE: 

.1 permitir acesso dos empregados 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 aser solicitados pelos empregados da 
LATADA; 

1.4 - devolver os produtos que nbo apresentarem condições de serem et nsumidos; 

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

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

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

CLÁUqULA SÉTIMA - DOS ENCAROS DA CONTRATADA 

1. Cabe,z'tàCONTRATADA: 

1.1 - 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; 
e) vales-refeição; 
f) 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 
vinvulo :empregatício  com o órgão; 

.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
nente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
\TANTE; 

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

5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
s de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
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A 
t 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

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; 	. 

1.7 - 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 Almoxarifa1o; 

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

1.9 - comunicar ao Serviço de sdmoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentbs que julgar necessário; e 
.. 
1 .10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumi4as, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n° _______ 

OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À C4NTRATADA 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 salda-los na época prbpna, vez que os seus empregados não 
L) nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
no do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

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

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

2. A inaklimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
respons4bilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
nassiva.nara com o CONTRATANTE. 

NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

.1 - 	expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAMA 	 t,' 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 F 

\ 7J 

TANTE durante a vigência deste Contrato; 

1.2 - 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. 

CLÁUULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Es4 contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTI.ATANTE, permitida a contrataçâo de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuiçpo. - 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
o.iiicita3las a Autoridade Competente dqa) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

3. A C9NTRATADA deverá manter prtosto,  aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
viênci t do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for ncessário. 

CLUMULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

1 A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

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

DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1.A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
contadol da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

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

3. O CNTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiterem  em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas bela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

ir 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e 
5. Nei 
financ' 

6. Nos 
para t 
acima 

EM = 

Onde: 

mi pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendeqte de liquidação qualquer obrigação 
i, sem que isso gere direito à aitfraão dos preços,  ou de compensaçãç financeira por atraso de pagamento. 

sos de eventuais atrasos de pag4p ento, desde que a CONTRATADA. não tenha concorrido de alguma forma 
, fica convencionado que a t*a  de compensação financeira devid.. pela CONTRATANTE, entre a data 

crida e a correspondente ao efetivo pagamento da pare Ia, ser a segui te: 

NxVP 

EM = ncargos moratórios; 
N = Núpiero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

= '}Talor da parcela a ser paga. 	. 
-= Indi e de compensação financeira =  0,0001644, assim apurado: 

1= (TX 

365 

1 = (6/UDO) 

365 

1 = 0,009 1644 

TX = Pbrcent da taxa anual = 6%. 

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

DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este 	to poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 2.666/93, desde que haja interesse da 
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 
aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1" 
e 2°, da Lei no 8.666/93. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 F 

3. Nei4tum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acojdo celebrado entre as partes contratantes. 

DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

inexecução total ou parcial deste Contrat6, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
is, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

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 prao 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 cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitenè 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação 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 ce4o) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente ã solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contràto, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial; 

11.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito trévio  da citação e da ampla deësa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

c\Ja Pronovida  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 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

2.4 - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 

.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

:7- não celebrar o contrato; 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9- apresentar documentação falsa 

3. Alén das penalidades citadas, a CNTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastj-o de Fornecedores do CONTRAtANTE  e, no que couber, às demais t4nalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei ri. 018.666/93. 

4. Co provado impedimento ou reconhcida força maior, devidamente justicado e aceito pela Administração do 
CONT(ATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das pe1aíidades mencionadas. 

5. As sanções de advertência e de impdimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderã4 •ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, déscontando-a dos pagamentos a serem 

tuadN.  
DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A in$ecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 
8.666/9. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

12 1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do .CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos inc sos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
convenincia para a Administração do CONTRATANTE; 

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

rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
rnmnet4nte 

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

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

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

DÉCIMA NONA - DO FORO 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

iestôes decorrentes da execução leste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
idas e julgadas no Foro do Muniçípio de ACARA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

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

ACARÁ - PÁ, em de 
	

de 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA(0) 
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