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DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 26010112018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 2010212018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 09:00h (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA - Prefeita 
Municipal de Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA, 
através da Prefeitura Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acará/PA ,realizará licitação para REGISTRO DEPREÇOS, na modalidade PREGÃO, 
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos..da LEI n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI n° 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 

r-, municipal n° 0212018-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
equipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 
designados pela administração municipal. 

1. DO OBJETO 

1.1. •O objeto da 'presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de materiais 
para artesanatos e pedagogicos, destinados a atender as necessidades dos 
Programas do Fundo Municipal de Assistencia Siocial de Acará/PA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste 
instrumento convocatório e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do termo de referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

1.3. 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. 

1.4. Cumprem-nos alertamós 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. 

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

2. DO ÓRGÃOGERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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2.1. Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 23— Fundo Municipal de Assistência Social. 

3. CREDENCIAMENTÕ 

3.1. Horário de credenciamentp: de 08h45min as 09h00min do dia 2010212018, não permitido o 
credenciamento de retardatári4S após o horário estipulado. 

3.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

'fl 3.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar ao 
Pregoeiro, cópia autenticada em cartório competente ou pela'Comissão Permanente de Licitação 
do contrato social ou alteração contratual na sua forma consoUdada ou ata de assembleia geral da 
empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação da carteira de identidade e/ou 
documento similar valido. 

3.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
deverá entregar, ainda, ao Pregoeiro, cópia autenticada do documento exigido no item 3.3, bem 
como do documento de credepciamento ou do instrumento particular de procuração outorgado 
pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsao de outorga de amplos poderes de 
representação, inclusive com poderes para formular ofertas e lances de preços, bem como para 
praticar todos os demais atos prtinentes ao certame em nomê da proponente. 

3.5. O representante legal dá1itant&cúe nàáse ôtédenciarlpétáhté o PtêÓÔffÕ ficará iffipedido 
de participar da fase de Fn*Ø v 	sepepç; 	4eMç 4%4écJa :aJneção de 

-, interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a 
licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Prorpsta e Documentos de Habilitação 
relativos a este Pregão. 

3.51. Nesse caso, a licitante ficará   excluída da etapa de tães verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrja, para efeito de ordenação s  propostas e apuração do menor 
preço. 1 

3.6. Como condição previa ao credenciamento o Pregoeirce/ou equipe de apoio verificará o 
eventual descumprimento das ondições de participação, especialmente quanto a existência de 
sanção que impeça a particip4ão no certame ou a futura ccI4ttratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

3.6.1. Cadastro Nacional d empresas inidôneas e 
Controladoria-Geral da União; 

3.6.2. Cadastro Nacional de ;Condenações Cíveis por 
mantido pelo Conselho NacionqJ de Justiça. 
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3.7. A consulta aos cadastros, será realizada em nome da .'"presa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela pratica de ato de improbiciade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio dS pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário.  

3.7.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro NÃO credenciara a licitante, por falta de 
condição de participação. 	, 

3.8. O licitante deverá apreseptar declaração dos interessados ou seus representantes de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do rt 4 1 , inciso VII, da Lei Federal n° 

r 

	

	10.520, de 1707.2002, a qual deverá ser, entregue no ato do, çredenciamento, podendo obedecer 
ao modelo deste Edital e, se não o fizer, devera conter todos cidos informativos necessários.  

3.9. Cópia deste instrumento,' 
Licitação, na Sala do Departar 
Trav. São José n° 120, Bairro! 
a data do certame. 

3.10. A licitante deverá junta 
retirada deste Edital, NÃO serü 

3.11. Todos os documentos r,  
envelopes de proposta e de* 

n R ii...i \rf 	.s CJONST IRM'Ul F \i DCI p 	NoVA. 	rr  IA.. 
— 4 1 Poderão participar deste Fjegão interessados cujo ramo 4e atividades seja compatível com o 

objeto desta licitação e que ~provem possuir os docum4htos de habilitação requeridos no 
Capitulo - DA HABILITAÇÃO... 

4.2. A licitante deverá possuir cpital social ou valor do patrim'fpnio líquido de no mínimo 10% (dez 
por cento) do valor global de cada item para esta licitação, qvendo ser comprovado na data da 
apresentação da proposta, n forma da Lei, conforme Art. 1, § 3 0  da Lei n° 8666193 e suas 
alterações. 

4.3. Será concedido trata ment&favorecido para as Microempre'sas e Empresas de Pequeno Porte 
e para o microempreendedor individual - MEl, conforme LC n 123, de 2006 

4.3.1. A licitante que desejar usufruir do 
LC ri 0  123, de 2006, deverá apresenft 
artigo 30  da referida lei,, no ato d,o credei 
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4.3.11. A não apresentação da declaração supracitada, nó ato do credenciamento, impedirá o 
licitante de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC no 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.3.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser 
dispensado em todo ou em parte documentos de natureza NAO fiscal desde que não restrinja a 
participação dos demais licitantes, conforme Decreto n° 8.538.de 06110115. 

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente. 

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

4.4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9 0  da Lei na  8.666, de 1993; 

4.4.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial. concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação: 

4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio; 

4.4.6. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 
subcontratados, haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; 

447 Parentes da 	 n o 
/ 	

607/2011-Plenário, TC-002.1282008-1, rei. Min-Subst. André 
	

Carvalho, 16.03.2011); 

4.4.8. Deputados e Senador 	modo direto ou indireto, 	do o art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
inciso II, alínea "a" da Const 

	
Federal (Acórdão n° 1' 
	

11-Plenário, TC-011.64312010-2, 
rei, Mín. Valmir Campelo, 06. 	ii). 

5. DA IMPUGNAÇAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1. Ate 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão publica, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal 
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Fedal n° 8.666193. 

5.2. As impugnações, obrigaõriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
assinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Acará, localizada na Trav. São: José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA - Cep 68.690- 
000. 	

"1 
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5.3. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

5.4. Acolhida a petição contra cp ato convocatório, será desigqada nova data para a realização do 
certame. 

5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

5.6. As respostas ás impugrações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do proi$sso licitatório e estarão dispçníveis para consulta por qualquer 
interessado. 

5.7. Os pedidos de esclarecirrç?ntos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, ate 03 (três) dias úteis anteriores a data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por e-mail: licitacao_acara@h9trnail.com  sendo de exclusiva 
responsabilidade do interessado à obtenção de adendos eu esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em r&ação as informações 

disPonibitadas 
 relativas ao Edital 

6. DO RECEBIMENTO DOS EN\'LOPES 	 - 

6.1. Os envelopes Proposta Cpmercial" e "Documentação dq Habilitação" deverão ser entregues 
ao Pregoeiro no local, data e iora fixados no preambulo des!e edital, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho e, de preferência opacos, c:ntendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres de staceios os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°01 - PROPOSTA COMERCIAL. 
PREFEITURA MUNICIPAL D ACARÁ 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE/CNPJ 

ENVELOPE N°02 - DOCUMEt4TO DE HABILITAÇAO. 	1. 
PREFEITURA MUNICIPAL D:ACARÁ 
RAZÃO SOCIAL DO LICITAFSjFE/CNPJ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 2dO101/2018 

6.2. Todos os documentos do7fterior dos envelopes N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
HABILITAÇÃO deverão estarassinados e rubricados pelo representante legal da licitante e 
organizados sequencialmente im  ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
11 do edital, sob pena de inab4ação e desclassificação. 

7. 	 COME 

7.1. A proposta de preços; 
portuguesa, com clareza, sem 
•e assinada, como também rui 

Travessa São José n o . 120— Praça 

da por computador ou datilografada, redigida em língua 
das, rasuras, acréscimos u entrelinhas, devidamente datada 
as todas as suas folhas úIo licitante ou seu representaite, 
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razão social, número do CNPJ dados bancários, endereço, tQlefone/fax e endereço eletrônico da 
proponente, além de conter: 

7.2. A proposta deverá conter valor unitário e global para dada item constante do Termo de 
referência, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado, não:, sendo permitidos valores superiores ao preço estimado pela 
administração municipal. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente 
inexequível, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

7.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os instmos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxaaÇ frete, seguros e quaisquer oqtros que incidam na contratação do 
objeto. " 

7.3. Prazo de validade da prqposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes; 

7.4. .:Prazo de entrega: Fica estabelecido o prazo de até OS (cinco) dias úteis para entrega do 
objeto no local requisitado. Havendo irregularidades ou reproy ção do objeto a vencedora terá 24 
(vinte e quatro) horas para solução 4oPrpbI?np kcr4àp PflP:do  recetmento da 
Ordem/Requisição de fornecimnto, 

7.5. 'As ptoØóstaspíod'erão ser corrigidas automaticamente pe;o pregoeiro, caso contenham erros 
de soma elo multiplicação bem como as divergências entr9 o preço unitario e o total do item, 
hipótese em que prevalecerá sempre iro. Sendo o prime a prop,psta corrigida na sessão. 

7.6. Não serão aceitos 

7.7. .0 licitante adjudicado r darprippostq 	e$Çrprç d4ç 	)treflrppl-rp9eisrP, sua ,,, 	j4 	IhJ Proposta de Preço Ajustada ao Preço Finai em até 	çvinte e Ouattoy horas após o 
encerramento da sessão do Pregão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no 
dia do certame, sob pena de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail 
licitacao....acara@hotmail.com , desde que esteja devida , ente assinada, sob pena de 
desclassificação. 

7.8. A apresentação da proposta implica plena aceitação, p  r parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro verificará às propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o ulgamento 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentadé e registrada em Ata. 

4 	'% PREFEITURA DE 
	 AI-` 1  
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8.3. .0 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 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, 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 qesempate será aquele previsto no 
artigo 30 , § 20, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se apreferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: a) produzidos no País; b) produzidos ou presdos por empresas brasileiras e o) 
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pésquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia 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 
negociar, visando obter preço melhor; 

9. DA FASEVE LANCESt 0 44 

9.1. Classificadas ,, ~às prol 
apresentação'_de lances. 
sucessiva, em valores dist 

 

tegoeiro dará inicio à etapa de 
rào ser formulados de forma 

ser ofertado por preço unitário. 

ificados, de forma sequencial, a 
ada de maior preço e os demais. 

9.2. O Pregoeiro convidai 
apresentar lances verbais, 
em ordem decrescente de 

 

9.3. A desistência em apresei 
exclusão do licitante da etapa. 
para efeito de ordenação das r 

9.4. Encerrada a etapa de 
microempresas ou empresas 
primeira colocada, se esta fo 
para o fim de aplicar-se o disp 

9.5. Caso a melhor oferta 
propostas de pessoas qualifi 
encontrarem na faixa de até 
serão consideradas empatad 

r lance verbal, quando co 
lances e a manutenção 

es, o• pregoeiro identificar 
pequeno porte, procedendo 
npresa de maior porte, assi; 
) nos arts. 44 e 45 da LC n°' 

ida tenha sido apresentada 
Ias como microempresas ou e 
6 (cinco por cento) acima da; 
com a primeira colocada. 

pelo Pregoeiro, implicará a 
preço por ele apresentado, 

às licitantes qualificadas como 
comparação com os valores da 
como das demais classificadas, 
3, de 2006. 

empresa de maior porte, as 
sas de pequeno porte que se 

)staou. lance de menor preço 
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9.6. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro. 

9.7. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como mcroempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de ciassificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo establecidq no subitem anterior.  

9.8. Apurada a proposta final 
licitante para que seja obtido i 
negociar condições diferentes 

9.9. Após a negociação do 

cada em primeiro, lugar, Q Pregoeiro poderá negociar com o 
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
Ias previstàs neste Edital. 

o Pregoeiro iniciará a fase d,, , ",,.aceitação da proposta. 

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
—n 

10.1. Encerrada a etapa de 
examinará a proposta class 
relação ao valor estimado 
cumprimento das especificaç 

e 
em 
ao 

rs ;façpaximo 
!s exCesivos os 

10.2.. Será desclassificada$ 
fixado ou que apresentar prç 
preços cotados que ultrapassa 
cento); 	 U 

10.3 Considera-se .inexequíve 
irrisórios ou de valor zero, inc 
acrescidos dos respectivos e 
estabelecido limites mínimos 
propriedade do próprio licitar 
remuneração. 

o Valor estimado pela Adn 
c', 	ri 	. .:LHPF.. 

proposta que apresente pi4os global ou unitários simbólicos, 
npativeis com os preços do insumos e salários de mercado, 
argcs, ainda que o ato S 

corbocatório 
 da licitação não tenha 

exceto quando se referirá $ a materiais e instalações de 
,para os quais ele renunié  a parcela ou à totalidade da 

de 10% (dez por 
?H Ii 

informando a nova data e 104 Havendo necessidade, 	Pregoeiro suspendera a se 
horário para a continuidade da iesma. 

10.5. Sempre que a proposta relhor classificada não for aceit 
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorr&T1 
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disd 
caso. 1 

e antes de o Pregoeiro passar à 
do empate ficto, previsto nos 

na antes estabelecida, se for o 

PREFEITURA DE 

• J. 
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10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

10.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitaçite deverá comprovar sua condição 
de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

11. DAHABILITACAO'- 

Será , considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens abaixo: 

• 	11.1. HABILITA ÇÃO JURÍDICA: 

111.1. Cópia do RG e CPFI dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em 
cartório ou por membros da Comissão Permanente de Lictação, mediante a apresentação do 
original; 

11. 1 2 Registro comercial, no caso de ep iiiçptiirg RÀ IJc 
11.1.3. Ato qonstitutivo, 
tratando de sociedades 
documentos dá eleição dE 

11.1.4. Inscrição do ato 
diretoria em exercício; 

11.1.5. Decreto de autorl4ã ØcM €f$ 	 em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  

OBS: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma ,donsolidada. 

11.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE 
RS?AL 

 E TRABALHISTA: 

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

11.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível corn½bjeto desta licitação. 

11.2.3. 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 
(PGFN), da sede da licitante; 

t'f\ 	 PRaFEITURAD _Ø 
•ACARA 
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11.2.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Cefldão de Não Contribuinte; 

11.15. 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 ?ociais  instituídos por lei. 

11.2 7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CND1, nos termos do Título Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Li n°. 5.452, de 1 0  de maio de 1943 
(Lei n°. 12.440, de 07 de junho de 2011). 

OBS: As licitantes que usufruírem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar obrigatoriamente tpda a documentação exigida:  para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriço, sob pena de ser inabilitado. 

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TESIA: 

11.3.1. Prova de qualificação técnica, mediante apre 
fornecimento pertinente e comflatível com o objeto da 
(um) atestado de capacidade técnica emitidos por pe 
comprovando que já prestou oti presta serviço dessa r 

11.3.2. Alvará de Funcionamento; 

11.3.3. Declaração de que $ui eSIrútiàrã' ,ccoh`diçbês de 

11.4. DOCUMENTAÇÃO 

iiéôinpktEnte de*ttdão para 
perJnterm&dio de,jaq..mínimo 01 

11.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do L'imo exercicio social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaç financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, ptøendo  ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da dai i, apresentação da proposta: 

a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou 
não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar bak 
contábeis envolvendo seus diritos, obrigações epatrimônk 
existència, sendo isenta a apresentação da capacidade f 
registrado no órgão competente na forma da legislação viger 

de anos paralisadas, que ainda 
de abertura e/ou demonstrações 
ido, relativos ao período de sua 
eira da empresa, devidamente 

b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos e1tuados por contador ou técnico 
devHamente registrado no Conselho Regional de Contal )ilidade - CRC, os quais deverão ser 
extr&ídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidai ri .e registrado no Orgão competente 
na forma da legislação vigente, cujos documentos, balar 

	
e demonstrativo, já deverão estar 

PREFETORA ° 	

: 
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inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 
apresentação a posteriores; 

c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo de 
abertura, documento comprobatório de registro na Junta Comercial e termo de encerramento, 
bem como o Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações 
contidas no Balanço Patrimonial da época do seu registro ou a CRP atualizada. Poderá, também, 
ser apresentada cópia da publiçação em jornal, devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será, avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral fG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das fórhiulas abaixo, com valores extrídos de seu balanço patrimonial: 

d.1) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC+RLP 

LG= ------------------- 
PC + ELP 

d.2) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1. obtida pela formula: 
AT 

SG= --- --------------- - 

PC ~ELP 
UP 

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

E. LC=-------- 
PC 

OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraidos do balanço patrimonial exigido no 
item 11.3.1. deste Edital, em 	tr.* 	 tg1kfit( 
AC -  Ativo Circulante 
RLP — Realizável em Longo Prazo 
PC — Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 

11.4.1.1 Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da 
publicação do balanço em diáriô oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

111.42  Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

11.4.3. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial; 

11.4.4. -Certidão Especifica que comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial; 

11.4.5. -Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial; 

	

PREFEITURA DE 	 / 
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11.5. Observações do item "bocumentação de Habilitação':' 

11.5.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999). 

11.5.2. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
não excedente a 90 (noventa) dias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
que o documento tem prazo dç validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma 
legai pertinente Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente. 

11.5.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, 
ou publicação em órgão da impressa oficial Na hipótese da apresentação de documentos 
originais, este serão anexado ab processa licitatório. 

11.5.4. 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.,: -  

11.5.5. Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido à,'este título, não 
poderão, em hipótese alguma, er substituidos por protocolos que configurem o seu requerimento, 
ou apresentados por meio de fitas. discos magnéticos e filmes.! 

11.5.6. A ausência de dddrhent&ú 	áØééá'ão tbtmeiWàW%W habilfttião  em 
desacordo com o previsto pess4ítuIp 

1)&k 

- - 	 12.PRÇÇEDUENTOSDASESSAOOOPREGAO 	 - - 

12.1. Constatado o 
vencedora; 

12.1.1. Na hipótese acima d 
fiscal das microempresas e 
dias úteis, cujo termo inicial 
vencedor do certame, prorro 
regularização da document 
Complementar n° 14712014; 

12.1.2. A não regularização 
decadência do direito a cont 

12.2. Se a licitante não atenc 
Pregoeiro a convocar a oferta 

Travessa São José n°. 120 - Praça 

às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
as de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
ponderá ao momento em: que o proponente for declarado o 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
de acordo com a LC n° 12312006, atualizada pela Lei 

no prazo previsto no subitem 12.11, implicará na 

às exigências para a habilitàção, será inabilitada, passando o 
sequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução 
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de preço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração dê un;4 oferta aceitável cuja autora atenda 
aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

123. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
pela Equipe de Apoio e facultado aos representantes que assim o desejarem, presentes à sessão 
deste Pregão; 

12.4. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos 
relevantes que ocorreram, e que deverá ser assinada pelo regoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
representantes, credenciados, das licitantes presentes; 

12.5. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá 
constar em Ata da sessão pública. Não terá validade qLIquer reclamação posterior sobre 
assuntos relacionados com a sçssão respectiva que não tiveram registro na referida Ata; 

123. Quando todas as propoctas escritas forem desclassificadas ou quando todos os licitantes 
forem inabilitados o Pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com 
prazo não superior a 08 (oitc) dias úo is. nos termos do art. 48, § 39, da Lei 8.66611993 e 

q alterações posteriores, para o cebimento de novas proposta4: 

12.51. Neste caso, o prazo de validade daspropostas será contado a partir da nova data fixada 
para a sua apresentação; 

12.6. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das 
propostas subsequentes, na ordem de ciassificaçto, procedendo á contratação. sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente. KI,

13. DA REABERTURA DA SESSÂÔ PÚBLICA 

13.1. A sessão pública 	reaberta: 

13.11. Nas hipóteses de prol nento de recurso que 1ev 
realização da sessão pública. ecedente ou em que sej 
situação em que serão repetidc os atos anulados e os que 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melh 
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preç 
fiscal, nos termos do art. 43,:1. 1  da LC n° 12312006. N 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

13.2. Todos os licitantes remnescentes deverão ser con' 
reaberta. 

anulação de atos anteriores à 
lada a própria sessão pública, 
dependam. 

;sificado ou quando o licitante 
não comprovar a regularização 
hipóteses, serão adotados os 
oa de lances. 

para acompanhar a sessão 

PREFEITURADE 

OT O 
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14. DOS RECURSOS 

 

141. 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 p ) í 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, 
fundamentadamente. 

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade d recurso; 

14.2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto á intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, ficando os demais licitantes,desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente,-sendo,-,lhes assegurada vista imediata dos eiementos indispensáveis á defesa de 
seus interesses. gá 

14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aornveitamenlo. 

14A Os autos do process9 àrman$ç a'qçysjítnquaø 	tint4$a41, koijdreço 
constante neste Edital. 

1414 i £, 4jflUF%4d 13 14k 444 EiS 
14.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

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

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

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOL '1 iGAÇAO 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado  ao licitante deciarai o vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso, não haja interposição de recurso, ou pela autoridade cc npetente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

- 	

PREFEITURA DE - 
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15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

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

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO 

161. Homologado o resultadq 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-sei nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

162 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinakra da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração publica que não tenha participdo do 	 am certe licitatorippiediante 
anuência do órgão gerenciadoç, desde que devidamente justificada a vantagem é- peitadas, 
no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei n° 8 666 de 1993 e nete edital 

16.4. Caberá áb fornecedor beneficiário da Ata dISW 
nela estabelecidas, optar 'tO,çãos,,44 não do 
não prejudique as obrigações, anteriormente asse 
participantes. 

16.5. As aquisições ou coVr t 	âØI*M 	tiuS7tèÇf*t E'(cfrMdpbÍUféder, 
por órgão ou entidade, a cem ç.or cento dos quantitativos cios itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registr6de preços para o órgão gerencador e órgãos participantes 

16.6. As adesões à ata de rgistro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item regi trado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, indeennte do número de órgãos nã*  participantes que eventualmente 
aderirem. 

16.7. Ao órgão não participar4e que aderir à ata competer4 os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedorL  das obrigações contratualritEnte assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa le o contraditório, de evencu.àis penalidades decorrentes do 
descumprimento de clausulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão geren4iador. 

16.8. Após a autorização do 1àrgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços. 

"ç 	PREFEITURA DE 

1 dAcARA 
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16.8i. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional ejustificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não partidpante. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Tento  de Contrato ou áceitar/retirr o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta Contrato/ALjorização). 

17.2. A 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 •lireito à contratação, sem piijiízo das sanções previstas neste 
Edital. 

17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecdor, e aceita pela Administraço 

17 .4. A licitante vencedora devera 	 ;Ør t6ntrato tpves do 
certificado diaital. iâm 

18.1. Os preços registrad 
preços praticados no mer 
cabendo ao órgão gerenck 
disposições contidas na ali 

18.2. Quando o preço registn 
superveniente, o órgão gerem 
preços aos valores praticados 

)romóé:raÍ;atiØésjurt 
' rÇVqJM 

. 	k. 

o tornar-se superior ao preço 
idor convocará os fornecedor 
&o mercado. 

dos 

as 
Lg 

raticado no mercado por motivo 
para negociarem a redução dos 

18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem ap 

18.22. A ordem de classificação dos fornecedores que 
valores de mercado observará Ø  classificação original.. 

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos pr 
puder cumprir o compromisso, O órgão gerenciador poderá: 

18.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, casi 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se coi 
e comprovantes apresentados;à 
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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 à revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

19. DA ENTREGA EDO RECEBIMENTO DO OBJÈTO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte. 

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

19.3. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou 
por outro servidor designado para esse fim, representando 'a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA. 

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

19.5. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993. será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário â regularização de falhas ou 
defeitos observados. àh 

19.6. A fiscalização de 4& tÏ&SW 1fit$, IIR4J * JMnØ é:SC 	 da 
\ Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulridade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitorios, e, na ocorência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

19.7. O representante da Administração 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 envolvidos, determinando o que fór necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EDA CONTRATANTE 

20.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações convtantes neste Edital, seus anexos e 
sua proposta,  assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: • / 

PREFrITuRA DO Á 
4S4SIUI! o!! HISTo 
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20.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçõés, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade; 

20.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8 078, de 1990), 

20.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, ás suas expensas, uo prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

20.14. Comunicar á Contratare, 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; 

20.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em impatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

20.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

20.2 Caberá à Contratante: 

20.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas o r Edital e seus anexos; 

20.2.2. Verificar minucic 	 os 
provisoriamente com as 

	
de 

aceitação e recebimento 

20.2.3. Comunicar à 
; verificadas no objeto 1 

20.24. Acompanhar e 
comissão/servidor espe 

20.2.5. Efetuar o pagamento 
no prazo e forma estabelecido. 

que seja substituído, 

o cumprimento das c 
designado; 

ntratada no 'valor corre 
Edital eseus anexos; 

'¼ 
'ís & ïreütàddÉdes 

ou corrigido; 

da Contratada, através de 

ao fornecimento do objeto, 

	

1 	21. DO PAGAMENTO, 

	

211. O pagamento será realizz 
	no 'prázo máximo de até 2 (trinta) dias, contados a partir da 

	

data final do período de adimpi 
	

nto a. que sê referir; atray de ordem bancária, para crédito 

	

em banco, agência e conta corr 
	

indicados pelo contratadc 

21.2. Os pagamentos decorrentes  de despesas cujos valores!não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

/ 

» 	...' 
PREFEITURA DE , c 
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dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, § 30  da Lei 
no 8.666, de 1993. 

21.1 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente na nota fiscal apreséntada. 

21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquida 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalic 
pagamento ficará sobrestado;até que a Contratada provid 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratar 

21.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

21.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital. 

21.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) d iS regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa O prazo podera sc prorrogado uma vez por igual 
período, a cúitr:ib da contratante. 

U dos documentos pertinentes à 
p da despesa, como, por exemplo, 
e imposta ou inadimplência, o 

4'ie as medidas saneadoras. Nesta 
mprovação da regularização da 

21.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa consi 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalizaç 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existên 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessá 
seus créditos. 

21.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá 
rescisão contratual nos autos do processo administrati 
contratada a ampla defesa. 

21.10. Havendo a efetiva execupão do objeto, os pagam 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contra 

21.11. Somente por motivo qe economicidade ou outro 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadi 

21.12. Quando do pagameqto, será efetuada a retem 
aplicável. 

Ídãlpto à 
ser tfêJado, 

de 

1ar as medidas necessárias à 
correspondente, assegurada à 

serão realizados normalmente, 
não regularize sua situação. 

público de alta relevância, 
e da contratante, não será 

tributária prevista na legislação 

21.12.1. A Contratada regularmente optante pelo SimpI 	Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retençã& ibutária quanto aos impostos e 

' 	 PREFEITURA QE - 

1 4/ 
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contribuições abrangidos por aquele regime No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

TIVAS 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

22.111. Não aceitar/retirar a npta de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

r 22.12. Apresentar documentação falsa; 

22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.4. Ensejar o retardamento.da execução do objeto; 

22.1 5. Não mantiver a proposta; 

22.1.6. Cometer fraude fiscal; 

22.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
Í01 	À 

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação. quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

Xá 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

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

22.3:1. 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. 

22.5; Sanções por atos praticados no decorrer da contratação:: 

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

22.5.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) p  dia de atraso e por ocorrência, 
até à máximo de 10% (dez pôr cento) sobre o valor total â1 4 Contrato, quando o Contratado, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pela ,Administraç o deixar de atender totalmente à 
Autorização de Fornecimento ou à Ordem de Compra; 

/ 1 
PREFEITORA DE a 

'/eACARA 
tN!poscoIJrrmNoouMA,,QA m,rõA. 
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225.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre Q valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

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

22.5:5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar c•m o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atu concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

22.5.6. Declaração de inidonidade para licitar ou contratEr com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motvos determinantes da puniçØ ou até que seja promovida a 

,- reabilitação perante a própria utoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a C4ntratante pelos prejuízos cau&dos; 

22.6: Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III é IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que: 

22.6.1. Tenham sofrido cc 
recolhimento de quaisquer 

22.612. Tenhâm praticado 

22.6.3. Demonstrem não r 
atos ilícitos praticados. 

22.7. A aplicação de 
administrativo que assc 
observando-se o procedi 
9.784, de 1999. 

22.& A autoridade comç 
da cõnduta do infrator, o 
observado o princípio da 

deflva pfflatoar 

para 

or meio dolosos. fraude fiscal no 

tivos da licitação; 

m a Administração em virtude de 

i 	
211— 

tas realizar-se-á em processo 
defesa ao licitante/adjudicatário 
93, e subsidiariamente na Lei n° 

na aplicação das sanções, leará em consideração a gravidade 
educativo da pena, bem com :o dano causado à Administração, 

23. DAS 

23.1. Não havendo expediere ou ocorrendo qualquer 
realização do certame na dat t. marcada, a sessão será 
primeiro dia útil subsequente, rip mesmo horário anteriorme 
comunicação em contrário pelqPreqoeiro, 

superveniente que impeça a 
aticarnente transferida para o 
abelecido, desde que não haja 

23.2. A Prefeitura Municipal 
recebimento das propostas ou 

Acará poderá prorrogar, 
ra sua abertura. 

qualquer tempo, os prazos para 

i PREFE1~oEa 
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23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificação e habilitação. 

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito á contratação. 

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessadps, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrataç$o. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparáção eàpresentação de suas propostas e 
r'- a Administração não será, em nenhum caso, responsável por, esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

23.8. O desatendimento de 
afastamento do licitante, c 
princípios da iSonomia e do 

23.9. Em caso de divergênc 
que compõem o processo, 1 

23.10. O licitante é resporitãVii  
documentos apresentadosr ep 
apresentado ou a inverdad'dâ 
ou inabilitação do licitante, ou 
civis 'e penais cabíveis. 

m4 ç' g , 

fkí Wk&sekàa& n Mulutomadmente no 
sej,ppsvel o apwveitan oto4c, ato, obsados os 

peças 

dos 

rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 

23.11. No julgamento das propostas de preço e na análise da .iocumentação, o Pregoeiro poderá, 
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de Órgãos ou de profissionais especializados. 

23.12. Se houver solicitação de documentos, estes deverão', ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro 
ou Equipe de Apoio. 

23.13. O não cumprimento da diligência poderá ensejar,  a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta. 

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

A 1,  PREFEITURA DE 4 / 
eAcARA dD 
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23.15. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato administrativo. 

23.16. Integram este Edital: 

23.16.1. Anexo 1—Termo de Referência; 

23.16.2. Anexo II - Planilha Orçamentária e suas Quantidades; 

23.16.3. Anexo III — Modelo de Proposta Comercial; 

23.16.4. Anexo IV — Modelo de C redenciamento/P rocu ração; 

23.16.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

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

23.16.7. Anexo VII - Modelo de Declara 	 res d ção para Microempresa e Empa e Pequeno Porte: 

23.16.9. Anexo VIII - Minuta da-Ata-de Registro de Preço. 

23.16.10. Anexo IX — Minuta do contrato administrativo. 

24.1. As questões decorrénfés da iÃètrumér ÔY E 	 ser dirimidas 
administrativamente, serãq rcdáX 	Jgj 	)FOrç ge!CieJ4ej ?C}ÁIFAç. com  
exclusão de qualquer outro, po mais privilegiado que seja. 

Acará/PA, 30 de janeiro de 2Ó1 8. 

	

MAR 	SILVA DE SOUZA 

	

/ 	Pregoeiro 

/ 

PREFEITURA DE - 

'SACARA 
uNIoos UFNoo HIflÕ. 
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ANEXO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 26010112018 

1. OBJETO: 

1.1 aquisição de materiais para artesanatos e pedagógicos, destinados a atender as 
necssidades dos Programas do Fundo Municipal de Assistencia Siocial de Acará/PA, em 
quantidade compreendida ente aquelas informadas noAnE?xo 1, do presente Edital, quando 
deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ tiver necessidade de adquirir em quantidades 
suficientes para atender a admjpistração municipal. 

a ser adquiridas serão definidas no Pedido. ou Nota de 
r as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

- Termo de Referência, deste instrumento convocatório não 
em sua totalidade, pois que seus quantitativos são estimados, 

fins de adjudicaçãoe posterior convocação para assinatura do 

:t 	 DC1 	NO \U\ H 

1.2. As quantidades que 
Empenho, destinados a 
ACARA. 

1.3. Os itens listados no AN 
serão necessariamente adqt 
sendo considerados apenas 
Contrato de Fornecimento. 

2. PROCEDIMENTOS: 

2.1. Os objetos deverão 
técnicas do Anexo 1 deste 

2.2. A licitante vencedora de cada ITEM devera adotar os s4uintes procedimentos visando o 
fornecimento e entrega dos objetos a serem adjudicados pe p PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA. . . . 

3.00 PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 - Os preços dos itens para fornecimento dos objetos .s 
Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de 
disponível, repassada pelo programa de cada órgão. 

4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO: 

4.1. O prazo para fornecimento dos objetos descritos nesta li 
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da 

4.2. Os objetos serão entregues na sede do município de Ai 
servidores designados pela administração pública municipal. 

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

)5 estipulados na adjudicação da 
compra será o valor da verba 

o não poderá ser superior ao 
de empenho. 

e conferidos por servidor ou / 

Ç( 
PREFEITURA DE 
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4.3. Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
parte, o objeto que não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência, bem corno detern!inar prazo para substituição, do objeto eventualmente fora de 
especificação. 

nnr 
4 

€ €€t 	€O€ 'W € .€ t  

Ç€ 	 €"€r 
kI, 

 r b 	 1 	 k 
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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N ° 260101/2019 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1. 	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 
ramo., para fornecer o objeto desta licitação. 

3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS .- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1. Conforme abaixo, listamos os produtos/serviços a serem iicitados, em conformidade com sua 
especificação técnica: 

RELAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIQQ 

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

1. r 
	 'Nfl' 

[frii LOTE 01 - PAPELARIA EM GERAL UND QTD P UNIT TOTAL 

1 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA - PACOTE 192 77 , 10 14803,20 
2 CARTOLINA E V A (CORES VARIADAS) -- PACOTE 480 81,45 39096 00 
3 CARTOLINA EM.A  ATOALHAO 	 - PACOTE 480 7785 3736800 
4 CARTOLINA E V A GLITTER QURO  PACOTE 7200 81,45 586440,00 
5 

6 

7 

CARTOLINA E VALISA BRANO 	--  

CELOFANE ESCOLAR TRANSPARENTE 85X100 AZUL . 

ETIQUETA PIMACO A4367 ENV 100 UND 	.. 	 . 

PACOTE 

PACOTE 

CARTELA 

6240 

24 

24 

1980 

80,85 

99,75 

123552 00 

1940,40 

2394, 00 
8 PAPEL 40KG 120 GR - PACOTE 192 246,90 47404 80 

9 PAPEL A4 C/ 10 RESMAS 	. CAIXA 288 295,50 85104,00 

10 PAPEL CARMIM 48X66 - CORES VARIADAS PACOTE 24 24,00 576,00 - 

11 PAPEL CARMUÇA 40X60 - CORES VARIADAS PACOTE 24 20,70 49680 

12 PAPEL CARTÃO CXARTAZK4 F 48X66 - CORES VARIADAS_ PACOTE 3456 31,50 108864,00 

13 PAPEL CREPOM (CORES VA4IADAS) - CAIXA 2304 3855 88819,20  

14 PAPEL KRAFT NATURAL 66X1:  BRILHO 80G  FOLHA 1 

1 
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:vn nnl DArr, 	 1 nAr'rrrc 

16 PAPEL MICROONDULADO LISO BRANCO 	- 	 PACOTE 1230428,80 1 66355,20 

17 • PAPEL PRESENTE COUCHE 40X60 	 PACOTE 1 24 	878 1 210,72 
18 FPAPELSEDAVMP 

TOTAL ESTIMADO 

ITEM LOTE 02- ARAARINHOEM GERAL UND QTD P.UNIT TOTAL 

1 APONTADOR í CAIXA 192 4,94 948,48 

2 

3 

BASTÃODECOLA QUENTE (FINA) 

BASTÃODECOLA QUENTE( _ 	_____ 

 QUILO 

QUILO 

120 

120 

60$0 

79,20 

7272,00 

9504,00 

4 BASTÃODECOLA QUENTEFNA PACOTE 192 45,75 8784,00 

5 BASTÃODECOLA QUENTEGROSSA - PACOTE 192 45,7 1 	8784,00 

6 BORRACHA(CXC/40)  CAIXA 192 14,93 2866,56 

7 CANETA ESFEREOGRÁFICA CORES VARIADAS CAIXA 480 36,75 17640,00 

8 COLABASTÃOIOGR - - CAIXA 480 13,80 6624,00 

9 COLABRANCA 40 G CAIXA 1 	192 17.40 3340,80 

10 COLA COLORIDA04CORES 25GR _CADA ESTOJO 144 0 500 7200,00 

11 COLA DE CONTATO   UNIDADE 48 10,38 498,24 

12 COLA DE SILICONE 100ML UNIDADE C, 24 9,17 220.08 

13 

14 

15 

16 

17 

COLA DE_SILICONE 30ML 

COLA DE SILICONE_6OML 

COLA UNIVERSAL P/ARTE ,  

CADCDTILIBRA14_COSTM) 

COLCHETES TAMANHOS VAI 

NATO 

S + 96F 

lADOS 

UNIDADEIM.

UNIDADE 

UNIDADE 

UNIDADE 

CARTELA 

24 

4 

4 

60 

24 

566 
uu  

6,20 1,1 

7.95 

5 15 

6,31 

135_84 

148 1 80 

19080 	- 

494400 

151,44 

18 ESTILETE ESTREITO 12QB aP_VARJfA -- cAIXA _96 175 8 

19 ESTILETE LARGO 29BP CAIXA 96 38.85 3729,60 

20 FITA CREPE 25X50 ROLO 480 5,82 2793.60 

21 FITA CREPE 38X50  ROLO 480 13,65 6552,00 

22 FITA GOMADAFINA ROLO 480 1,02 489,60 

23 FITA GOMADALARGA(TRAN PARENTE)  UNIDADE 480 3,32 1593,60 

24 FITA GOMADALARGA TRANSPARENTE ROLO 480 4,94 2371,20 

25 GIZ DE CERA 12 CORES CARTELA 1440 2,58 3715,20 

26 GIZÂODE CERA 12CORES - CARTELA 1440 6,03 8683,20 

27 GRAMPEADOR GRANDE  UNIDADE 120 67,32 8078,40 

28 GLITTEREMPÓC/01KG -  COES VARIADAS  PACOTE 120 76,80 

- 

9216,00 

29 HIDROCOR COLOR 12CORES -. ESTOJO 1440 21,89 

- 

31521,60 

30 LÁPISDECOR12CORES - CARTELA 1440 8,94 12873 160 

31 LÁPIS DE COR PINCEL 12CORES ESTOJO, 1440 2,51 3614,40 

32 MASSA DE MODELAR C/12UPjD.  CAIXA 1440 6,05 8712,00 

33 LÁPISCOMBORRACHA (CX17) CAIXA 288 45,63 13141,44 

34 TESOURADE20CM  UNIDADE 1  1440 1  10,31 1486,40 

PREFErrORA DE ,.# 

. SACARA 
0008TOOI000 UMA NOVA N'tURNO. 

Travessa São José n o . 120- Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 
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35 1 TESOURA DE 21 CM 	 UNIDADE [1440 8,90 	12816,00 
36 TESOURA ESCOLAR 	 UNIDADE 2880 3,90 	11232,00 
37 PISTOLA GRANDE P1 COLA QUENTE 	 UNIDADE 192 39,60 7603,20 

38 PISTOLA PEQUENA P1 COLA QUENTE 	 UNIDADE 192 26,40 5068,80 

39 RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM  	UNIDADE 1440 0,90 	1296,00 

40 RÉGUA PLÁSTICA DE5OCM 	UNIDADE 1440 3,48 	5011,20 
41 ELÁSTICO BRANCO - PCT C110MTS 06MM - - 	PEÇA 	24 5,66 	135,84 

42 ELÁSTICO _BRANCO -PCT C/1OMTS08MM 	PEÇA 	24 6,33 	151,92 

43 ELÁSTICO BRANCO - PCT C/IOMTS 1OMM 	 CAIXA 	48 7,28 	349,44 

44 ELÁSTICO BRANCO - PCTC/0MTS15MM 	 - UNIDADE 96 	7,14 	685,44 

45 ELÁSTICOBRANCO - PCT C/IOMTS 20MM 	UNIDADE 96 	9,30 	892,80 
46 ELÁSTICO BRANCO - PCT C/1 OMTS 25MM 	 UNIDADE 96 11,60 	1113,60 

47 ELÁSTICO _BRANCO _-_PCT C/1OMTS 30MM 	PACOTE 48 14,57 	699,36 

48 ELÁSTICO BRANCO - PCT C/10MTS 35MM 	 PACOTE 48 16,05 	770,40 

49 ELÁSTICO ROLIÇO :..  ROLO Pi0MTS  CORES DIVERSAS 	- 	PACOTE 48 8,79 	421,92 

50 FITA DE CETIM _15MM_-_CORES_VARIADAS  	UNIDADE 40 12,68 	507,20 

51 FITA DE CETIM 22MMCORES VARIADASs, __•• 	 UNIDADE 40 	1875 • 750,00 

52 FITA DE CETIM 30MM- CORES VARIADAS 	 UNIDADE 40 30.75 	1230,00 

53 FITA DE CETIM 5OMM DE BO 0 	CORESNARADAS_ 	PEÇA 120 39.00 4680,00 -- 

54 FITA DECORATIVA (PLÁSTI* RL C/5OMTS-CORES VARIADAS UNIDADE 24 6,20 	14880 

55 FITA DECORATIVA GETEX_RUC/1OMTS - CORES VARIADAS 	PEÇA 120 22.60 2712.00 

56 FITA MÉTRICA -01MT! , __,__ • __ 	 UNIDADE 242.s5 	6120 

57 T.N.T C/50 MTS - CORES VARLADAS 	 METRO 120 2,96 	355.20 

58 PINCEL ARTIST CHATO 456 NR 20 CERDA 	PACOTE 192 103.80 19929.60 

59 PINCEL ARTIST_CHATO 456 NR 18 CERDA 	 PACOTE 192 79.95 15350.40 

60 PINCEL ARTIST CHATO 456NRI6CERDA  	PACOTE 192 72.30 13881.60 

61 PINCEL ARTIST CHATO 456 N 14 CERDA 	 PACOTE 192 61.80 11865,60 

62 PINCEL ARTIST CHATO 456 N R12CERDA 	 PACOTE 192 52.35 10051.20 

63 - PINCEL ARTIST CHATO 456 R10 CERDA  	PACOTE 192 4680 	8985,60 

64 PINCEL ARTIST CHATO 456 N R 08 CERDA 	 PACOTE 192 41.25 	7920,00 

65 PINCEL ARTIST CHATO 456 NZ R 06 CERDA 	 PACOTE 192 37,35 	7171,20 

66 PINCEL ARTIST CHATO 456 N: 04 CERDA 	 PACOTE 192 3585 6883,20 

67 PINCEL ARTIST CHATO 456F'3 L? CERDA  .._ 	 PACOTE 192 3255 	62460 

68 PINCEL ARTIST CHATO 456 N4 O CERDA .---- PACOTE 192 _26. - 5097.60 

69 FITILHO DE CETIM - CORES \ \RIADAS 	 UNIDADE 72 	7.68 	552,96 

70 PASSA FITA ACETINADO RL ('10 MTS_-_CORES VARIADAS 	PECA 	120 13.43 	1611,60 

71 PASSA  FITA DE ALGODÃO RL C/10MTS- CORES VARIADAS 	PEÇA 120 28.20 390 

TOTAL ESTIMADO 	 390899.36 

 TOTAL 

 

/ •\ 
. 	 .... 	 . 	 . 
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ITEM - 	LOTE 03- MATERI IS PARA ARTESA 	 IJND J QTD P (JNIT 

1 AGULHA DE COSTURA A MÂC N°06070809 E 12 	 UNIDADE 1120 795 	95400 

Travessa São Jose 



MunicTpio d6 Atará 
• 	ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

2 AGULHA DE MÁQUINA N.° 09,11 E 12 - PACOTE 120 21,45 2574,00 
3 AGULHA PICROCHÊ  UNIDADE 120 4,71 565,20 
4 AGULHAS P1 BARBATEN°35fl4_ 	__________ UNIDADE 120 9,30 1116,00 
5 ALFINETE CABEÇA DE VIDRO DISCO C140 UND UNIDADE 120 20,10 2412,00 
6 ALFINETE DE SEGURANÇA - CAIXA G CAIXA 24 20,40 489,60. 
7 ALFINETE DE SEGURANÇA - CAIXA M CAIXA 24 	1  14,16 339,84 

8 ALFINETE DE SEGURANÇA - CAIXA P CAIXA 24 11,46 275,04 

9 ALFINETE P/ COSTURA SIMPLES PACOTE 24 3,23 77,52 
10 ARAME RECOZIDO QUILO 288 17,63 5077,44 

11 ARGOLA P1 PORTA PANO DE PRATO - CORES VARIADAS PACOTE 360 10,65 3834,00 

12 LÂMINA ESTILETE ESTREITA .MM CI10 UND  CAIXA 24 27,00 648,00 

13 LÂMINA ESTILETE LARGA 18MMC/1OUND  ESTOJO 24 4,68 112,32 

14 LÂ MOLLET AZUL CELESTE   UNIDADE 24 5,58 133,92 
15 VELCRO BRANCO E PRETO C125 MTS PACOTE 24 49,80 1195,20 
16 ZIPPER COMUM_- IOMM  PACOTE 24 	1 2.01 48,24 

17 ZIPPER COMUM -15MM PACOTE 24 2,15 51.60 

18 ZIPPER COMUM - 20MM PACOTE 24 2.28 54,72 

19 SARRAPILHEIRA PARA ARTESANATO METRO 288 18.00 5184,00 

20 

21 

22 

23 

SEMENTES NATURAIS P1 ARTESANATO 

AREIA BRILHANRTE_PCT cio; KG - CORES VARIADAS 

BARBANTE CRU - TAM. VARIÁDOS 

BORDADO 

UNIDADE 

UNIDADE 

UNIDADE 

8928 

120 

480 

37.50 

49,80 

20.10 

,M15 

334800,00 

5976,00 

9648,00 

2t0Q 

24 

25 

••iNÇS-_jpfliJ_  
VA BOTÕES -TAMANHOS E 	O WS 	RIADAS.-........-- , 

CABEÇA DE BONECA DE PLÁSTICO 
IE 

ID UNADE 

48 

72 

18.75 

1.49 
._!00 , 00_. 

107.28 

. 

26 

27 

CABEÇA DE PALHAÇO 	 .-- --- 
CHAPÉU DE PALHA 	, UNIDADE 

QNPAD._Q_L 
288 5.10 

96.48 

1468.80 

28 COLARINHO P/ CAMISA UNIDADE 24 498 119,52 

.29 CORDA SISAL PARA ARTESAJATO . - QUILO 288 27,00 _170 
30 FLORES - CORES VARIADAS 

- 	 ........ MÇS -- 120 4,50 540.00 

31 GUIPIR-PCTC/1OMTS-COMESVARIADAS UNIDADE 240 75,00 18000.00 

32 ISOPOR 1000X500XO4OMM UNIDADE 120 6,59 ._7990 
33 

. 	 . ---------. 
JUNTA PARA ARTESANATO METRO 1440 18.00 25920.00 

34 LINHA DE COSTURA - CORESv VARIADAS UNIDADE 48 4.98 239,04 

35 LINHA P1 BORDADO PONTO CRUZ 'CX C/30 UNIDADE 72 4,17 30024 

36 LINHA P1 BORDADO PONTO GRUZ CX C172 QUILO 48 4,31 206,88 

37 • LINHA P/ CROCHÊ  CORES L:IVERSAS QUILO 48 23,34 1120.32 

38 LINHA P/ PESCA DOURADO 3JX100MT P1-P 24 2.79 66.96 

39 
-- 

OLHINHOS DE PLÁSTICOS PJRTESANATO PACOTE 48 18,60 892,80 

40 FIO CRU - RL C15OMTS 	, ROLO 120 55.20 6624.00 

41 

42 

FIODE LÂ - CORES VARIADAS 

FIO DE_NYLON_(ROLO 	
- 

UNIDADE 

UNIDADE 

24 

72 

8,90 

12,66 

213,60 

911,52 

fj 	kf)\ 	PREFEITURA DE ,. '° 'S/ACARA 
Travessa São José no. 120- Praça d1Matriz Centro - Acará 1 Pará -CEP 68690-00 	

ift %ÇiC 



Mun,4&k B A cara 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

43 	1 FIO DE SHORT - ROLO C/50 MTS CORES VARIADAS  PACOTE 48 44,40 2131,20 

44 FIO LATEX - CORES DIVERSAS UNIDADE 720 1,34 964,80 

45 FIO LATEX - TRANSPARENTE UNIDADE 24 5,25 126,00 

46 FIO RABO DE RATO Cf50 MTS - CORES VARIADAS 	: ROLO 48 20,10 964,80 

47 TECIDO ALGODÃO CRU PÇ C'3OMTS - CORES VARIADAS -. METRO 48 10,38 498,24 

48 TECIDO CETIM - PÇ C/30MTS CORES VARIADAS -- - METRO 48 8,90 427,20 

49 TECIDO DE CHITA - PEÇA C/?3  MTS  METRO 48 13,18 632,64 

50 TECIDO DECHITÃO- PEÇA C/3OMTS  METRO 48 13,18 63264 

51 TECIDO EM RENDA PÇ C/3OMTS-CORES VARIADAS - ROLO 48 24,15 1159,20 

52 TECIDO FILÓ PÇ C/30MTS - CORES VARIADAS  METRO - 48 3,77 180,96 

53 TECIDO ORGANZA PÇ C/3OMTS-CORES VARIADAS METRO 48 16,05 770,40 

54 TECIDO PONTO CRUZ - PECA  METRO 48 28,20 1353,60 

55 TINTA ACRILICA BRILHO 37ML   CAIXA 24 73,05 1753,20 

56 TINTA TECIDO 37ML C/ 12 UNIDADES -- PACOTE 24 65,85 1580,40 

57 TINTA CRIPUFF 35ML CRANCJO C/ 06 UNIDADES - PACOTE 24 35,55 853,20 

58 SIANINHA LARGA METÁLICA -PCTC/1OMTS  ROLO 240 21.45 5148,00 

59 ROLO •  48 21,45 102 

60 

SIANINHA LARGA - PCT C/10 ATS-CORESVARLWAS ---- 

Cá '   SIANINHA ESTREITA METÁLICA - PCT C 	MTS - ROLO 48 9:, £ 446,40 

61 SIANINHA ESTREITA PCT CIO MT$ - CORES VARIADAS ROLO 48 1 	11 06 53088 

62 PASSANAMARIA - PCT C110M ÍS - CORES VARIADAS PACOTE 100 945 94500 

63 PASSANAMARIA - PCT C/1 0TS-cORES VARIADAS - PACOTE 100 60 _6 66000 

64 	PASSANAMARIA - PCT C/ 1QATS-ORES VARIA DAS ..... _EÇÇIÇ 1PQ 20,10  221P.P.9 
í, 	5724 

r') CAA 4i 

S
PRrFEJTURAOE 

'ARA 
Travessa São José n°. 120- Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



MunícTo7S Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 260101/2018 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor: 

Tendo examinado o Edital, nós, a firma (nome da empresa) 	CNPJ n.° 
com sede à 	apresentamos a presente proposta 

para 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 
constantes na especificação do Anexo 1 deste edital; 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
das obrigações decorrentes da licitação, de acordo com os lotes 	o I do AnexI deste edital; 

ÇZ 
c) Até a formalização da contrtação esta proposta constituir um compromisso de nossa parte, 
observado as condições do Edital; 

W,4 	iNilfiUM 	 à S, 
d) Demais especificações: 

- Forma de Pagamento: 
- Condição dos Serviços: 
- Pr27n dc Pvani Iran rifo 

- vauiuoue Ud riupi 

- Dados bancários: 

Local e Data: 
Nome e Assinatura do repi 

	
legal 

Papel timbrado do licitante 

:2 
Travessa São José n°. 120- Praça da Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 6$690-000 

/ 

PREFEITURA DE 

eAc% 



ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PocuRAçÃo 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 26010112018 

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

•fl completa - nome, RG, CPF, pacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es) 
(none, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e enUereço), a quem confere(m) amplos 
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitaçãõ na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 
260101/2018, usando dos recursos legais e acompanhando-Os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos,interpô-los, apresentar jlances verbais, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar comprômissos ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, substabelecer está para outren'. com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Local e Data: A 11 

Nome e Assinatura do 	 RijN LI,  O 	h, 	 0k 

Papel timbrado do licitante 

Travessa São José n°. 120 - Praça da Matriz centro - Acará / Pará - CEP 68690-00 

PREFEITURA DE - 



Muníc7õ7g Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

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

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 260101/2018 

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

•r' completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)___________ 
interessada em participar da licitação em epígrafe que se vocessa no processo administrativo 
acima indicado, que visa aquisição de materiais para artesanatos e pedagógicos, destinados 
a atender as necessidades dos Programas do Fundo Municipal de Aàsistencia Siocial 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 da Lei, que se 	 e encontra em situação regular pran te o Ministério do 
Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. M A 

n 

Local e Data: 

Nome e Assinatura do representante legal 

Papel timbrado do licitante 

1 	 à'~1 	PREFEITURA DE AMA 

UMM01 1-MI-3 UMA N~ KAffi- 

Travessa São José n°. 120- Praça da Matriz centro - Acará / Pará - CEP 68690-c00 



ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°  26010112018 

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)____________ 
Interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
indicado que visa a aquisiçãci de materiais para artesanatos e pedagógicos, destinados a 
atender as necessidades dos Programas do Fundo Municipal de Assistencia Siocial de 
Acara/PA, DECLARO, sob pcnas da L,f1$Np 9yakJT9APS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO.4 

Local e Data 

Nome e Assinatura do 

[4tA 1 OVA HE: 

Papel timbrado do licitante 

PREFEITURA DE 

Travessa São José n °. 120— Praça cfr Matriz centro - Acará! Pára - CEP 68690-000 



Munk 'ít Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MuNIcIPAL DO Ar-ARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO Vil 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°260101/2018 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob no ........................ . . , por intermédi6de 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 

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

considerada: 

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

1411212006 e suas alterações; 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso li d?  artigo 30  da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

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

preferência 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 alterações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do parágrafo 4 0, ad 30, do referido Diploma Legal 

Local e Data: 

Nome e Assinatura do representante legal 

Papel timbrado do licitante 

PREFEITURA DE _e 

C'ARA 
d!,w8ÇON6Tu,NDoUMANoAHs,áA. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DÓ A cARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°260101/2018 

	

Aos 	dias do mês de 	 do ano de 2018, no M 
na sede da Prefeitura Municipal De Acará - Pará, sito a Tra 
cidade de Acará/Pa, por intermédio do Exma.  Si Prefeita 
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 11 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da 1 
Presencial (SRP) N° 17010112018, RESOLVE registrar os pr 
para artesanatos e pedagógicos, destinados a atender 
do Fundo Municipal de Assstencia Siocial de Acará/P4 
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em prir 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

• . 	 . 	 1L 	•A•y 

hV 
1 1 - Os preços para fornecimento do objeM ddstilicrtaqão 

iicípio de Acará, Estado do Pará, 
São José n° 120, Bairro Centro, 
viunicipal, nos termos da Lei no 
de julho de 2002, e das demais 
Dposta apresentada no Pregão 
;os para aquisição de materiais 
necessidades dos Programas 
tendo sido os referidos preços 

iro lugar no certame supracitado. 

ITEM LOTE 01 - PAPELARIA EM GERAL___ UND QTD PJJNIT TOTAL 
1 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA 	 É  

2 CARTOLINA E.V.A (CORES VARIADAS) PACOTE 480 

3 

4 

CARTOLINA E V.A ATOALHADO 

CARTOLINA E V A GLITTER OURO 

PACOTE 

PACOTE 

480 

7200 

5 

6 

CARTOLINA EMA LISA 	 NCO 	- 

CELOFANE ESCOLAR TRANSPARENTE 85X100 AZUL____ 

AOT 

PACOTE 

6240 

24 

- 

7 ETIQUETA PIMACOA4367 ENV 100 UND  CARTELA 24  

8 PAPEL 40KG, 120 GR PACOTE 192  

9 PAPEL A4 C/ 10 RESMAS  CAIXA 288  

10 PAPEL CARMIM48X66 - CORES VARIADAS PACOTE 24  

11 PAPELCARMUÇA 40X60 - CORES VARIADAS  PACOTE 24  

12 PAPEL CARTÃO CXARTAZ K EF 48X66 - CORES VARIADAS PACOTE 3456  

13 PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS) CAIXA 2304  

14 PAPEL KRAFT NATURAL 66X96 BRILHO 80G FOLHA 24  

15 PAPEL LAMINADO 45X59 DOURADO PACOTE 480  

16 
- 

PAPEL MICROONDULADO LISO BRANCO - PACOTE 2304  

17 PAPEL PRESENTE COUCHE50X60 PACOTE 24  

18 PAPEL SEDA VMP   -. 	 - PACOTE 24   

TOTAL ESTIMADO 	.  0,00 

( 	 Á 
PREFEITURA DE - 

3'ACARA 
Travessa São José 1120 - Praça da Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690-O00 



ITEM LOTE 02-ARMARINHO EM GERAL -- UNO QTD P.UNIT TOTAL 
1 APONTADOR  CAIXA 192  

2 BASTÃO DE COLA QUENTE (F INA) 
--

QUILO 120  

3 BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSA) 	 - QUILO 120  

4 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 	.. PACOTE 192  

5 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA  PACOTE 192  

6 BORRACHA (CX C140) 	 . 	 . CAIXA 192  
7 CANETA ESFEREOGRÁRCA - CORES VARIADAS 	. CAIXA 480  

8 COLA BASTÃO IOGR 	 . CAIXA 480  

9 COLA BRANCA 40 G   CAIXA 192  

10 COLA COLORIDA 04 CORES 25GR CADA ESTOJO 1440  

11 COLA DE CONTATO 	.. . - UNIDADE 48  

12 COLA DE SILICONE 100ML 	. UNIDADE 24  

13 COLA DE SILICONE 301VIL   UNIDADE 24  
14 COLA DESILICONE6OML   - UNIDADE 24  

15 COLA UNIVERSAL P/ ARTESANATO UNIDADE 24  

16 CADCDTILIBRA14COSTMIS+96F  UNIDADE  

17 COLCHETESTAMANHOS VARIADOS   CARTELA  
18 ESTILETE 	 VARIADAS _ESTREITO _120BP-CORES CAIXA 96  

19 ESTILETE LARGO 298P 	ó 

20 FITA CREPE 25X50 ROLO 480 

21 	. 

22 

23 

FITA CREPE 38X50 

FITA GOMADA FINA 	umsíMmA259,1 s—  

FITA GOMADA LARGA (TRNSPARENTE) 

ROLO 

ROLO 

UNIDADE 

480 

480 

24 FITA GOMADA LARGA TNSPARENTE--- ---------- --  ROLO 480 -- 

25 GIZ DE CERA 12 CORES    CARTELA 1440  

26 GIZÃO DE CERA 12 CORESÀ _ .   CARTELA 1440  

27 GRAMPEADOR GRANDE    UNIDADE 120 

28 —  EM PÓ Cl01 KG - CORES VARIADAS  PACOTE 120  

29 HIDROCOR COLOR 12 CORES  ESTOJO 1440  

30 LÁPIS DE COR 12 CORES   CARTELA 1440  

31 LÁPIS DE COR PINCEL 12 CORES  . - 
	 ......- ESTOJO 1440  

32 MASSA DE MODELAR C/12 UND  CAIXA 1440  

33 LÁPIS COM BORRACHA (Cf(/72) - CAIXA - 288  

34 TESOURA DE 20CM  UNIDADE 1440  

35 TESOURA DE21CM   UNIDADE 1440  

36. TESOURA ESCOLAR UNIDADE 2880  

37 PISTOLA GRANDE P1 COLA QUENTE  UNIDADE 192  

38 PISTOLA PEQUENA P1 COLA QUENTE  UNIDADE 192  

39 RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM  UNIDADE  

40 - RÈGUA PLÁSTICA DE 50CM 	. 	 . 	 --  UNIDA{  

Travessa São José n°. 120 - Praça dr Matriz Centro - Acará Pará - CEP 68690-000 
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MunicTpio d6 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

41 	ELÁSTICO BRANCO - PCT C110MTS 06MM 	PEÇA 	24  

42 	ELÁSTICO BRANCO - PCT Q/1OMTS 08MM 	PEÇA 	24  

43 	ELÁSTICO BRANCO - PCT C/10MTS 10MM 	 CAIXA 	48  

44 	ELÁSTICO BRANCO - PCT C/1OMTS 15MM 	 UNIDADE 	96  

45 	ELÁSTICO BRANCO - PCT C/1OMTS 20MM 	 UNIDADE 	96  

46 - ELÁSTICO BRANCO - PCT C/IOMTS 25MM 	 UNIDADE 	96  

47 	ELÁSTICO BRANCO - PCT C110MTS 30MM 	 PACOTE 	48  

48 	ELÁSTICO BRANCO - PCT C/1OMTS 35MM 	 PACOTE 	48  

49 	ELÁSTICO ROLIÇO - ROLO C11OMTS CORES DIVERSAS 	PACOTE 	48  

50 	FITA DE CETIM 1SMM-CORES VARIADAS 	 -- UNIDADE 	40  

51 	FITA DE CETIM 22MM - CORES VARIADAS 	UNIDADE 	40  

52 	FITA DE CETIM 30MM - CORES VARIADAS 	 UNIDADE 	40  

53 	FITA DE CETIM 50MM DE BOLINHA - CORES VARIADAS 	 PEÇA 	120  

54 	FITA DECORATIVA (PLÁSTICA) RL C/50MTS - CORES VARIADAS UNIDADE 	24  

55 	FITA DECORATIVA GETEX RL C/1OMTS•-CORES VARIADAS 	PEÇA 	120  

56 	FITA MÉTRICA- O1MT 	UNIDADE 	24  

57 	T.N.T C/50 MTS -CORES VARIADAS METRO 	120 

58 	PINCEL ARTIST CHATO 456NR2OCERDA 	 PACOTE 	192  

59 	PINCEL ARTIST CHATO 456 NR 18 CERDA 	____ PACOTE 	192  

60 	PINCEL ARJIST CHATO 454EF 	 PACOTE44M  

61 	PINCEL ARTIST CHATO 4 	NR 14 CERDA 56  

62 	PINCEL ARTIST CHATO 46NR 12ERDA 	- - 	 PACOTE 	92 	- 

63 . PINCEL ARTIST CHATO 45&NR 10 CERDA 	 - 	PACOTE  

64 	PINCEL ARTIST CHATO 456 NR 08 CERDA___ 	____ 	PACOTE 	192 

65 	PINCEL ARTIST CHATO 456 6 W0&,CERDA PACOTE 	192 

66 	PINCEL ARTIST CHATO 456 NR 04 CERDA 	PACOTE 	''192 

67 	PINCEL ARTIST CHATO 456 NR 02 CERDA 	 PACOTE 	192  

68. PINCEL ARTIST CHATO 456 NR O CERDA  	PACOTE 	192  

69 	FITILHO DE CETIM - CORES VARIADAS 	 : 	UNIDADE 	72  

70 	PASSA FITA ACETINADO RLC/10 MTS - CORES VARIADAS 	PEÇA 	120  

71 	PASSA FITA DE ALGODÃO RL C/iO MTS - CORES VARIADAS 	PEÇ 	120   

TOTAL ESTIMADO 	0,00 

ITEM 	 LOTE 03- MATERIAIS PARA ARTESANATO 	 UNO 	QTD P.UNIT 	TOTAL 

1 	AGULHA DE COSTURA A MÃO N°0607.08,09 E 12 	 UNIDADE 	120  

2 	AGULHA DEMÁQUINANDOY,11 E12 	PACOTE 	120  

3 	AGULHA P/ CROCHÉ 	 ___-___________ 	UNIDADE 120  

4 	AGULHAS P/BARBATEN°3SOMM 	 - UNIDADE 	120  

5 	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO DISCO C/40UND 	UNIDADE 	120  

6 	ALFINETE DE SEGURANÇA :.PAIXA G 	-- -- 	 CAIXA 	24  

7 	ALFINETE DE SEGURANÇA -CAIXA M 	CAIXA 	24  

PREFEITU DE - 

. 'SAcARA 
wofloNu,aUJNDk}MASOVAw,,Õ,A. 

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



MunicTpío dõ Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

8 ALFINETE DE SEGURANÇA CAIXA P CAIXA 24  
9 ALFINETE P1 COSTURA SIMPLES - 	 - PACOTE 24  
10 ARAME RECOZIDO QUILO 288  
11 ARGOLA P1 PORTA PANO DE PRATO - CORES VARIADAS PACOTE 360  
12 LÂMINA ESTILETE ESTREITA 9MMCÍ1OUNÔ CAIXA 24  
13 LÂMINA ESTILETE LARGA 18MM CliO UND   ESTOJO 24  
14 LÂMOLLETAZUL CELESTE    UNIDADE 24  
15 VELCRO BRANCO E PRETC C/25 MTS  PACOTE 24  
16 ZIPPER COMUM - 10MM   PACOTE 24  
17 ZIPPER COMUM -15MM 	--- - -- PACOTE 24  
18 ZIPPER COMUM -2OMM  PACOTE 24  
19 SARRAPILHEIRA PARA ARTESANATO 	 . -- METRO 288  
20 SEMENTES NATURAIS P1 ARTESANATO UNIDADE 8928  
21 AREIA BRILHANRTE PCT C/01 KG - CORES VARIADAS UNIDADE 120  

22 BARBANTE CRU - TAM. VARIADOS  UNIDADE 480  

23 BORDADO INGUES - PCT Cii OMTS PEÇA 120  
24 

25 

BOTÕES - TAMANHOS E CORES VARIADAS 

CABEÇA DE BONECA DE PLÁSTICO  
PACOTE 

_____•_NpADE72  

48  

26 CABEQ.DE PALHAÇO 94, UNIDADE 48  

27 

28 

CHAPÉU DE PALHA  

COLARINHO P' CAMISA  

29 

30 

CORDA SISAL PARA ARTESANATO _____ 

FLORES - CORES VARIADAS  

QUILO 

MACOS 

288 

120 
31 GUIPIR - PCT CIlO MTS - CORES VARIADAS UNIDADE  

32 

33 

ISOPOR 1000XSOOXO4OMM 
l 4 	Çl 	 1.1 

JUNTA PARA ARTESANATO  

UNIDADE 

METRO 

120 

1440  

34 LINHA DE COSTURA - CORES VARIADAS  UNIDADE 48  
35 LINHA P1 BORDADO PONTO CRUZ - CX 030 UNIDADE 72  
36 LINHA P1 BORDADO PONTO CRUZ - CX 072 QUILO 48  
37 LINHA P1 CROCHÉ - CORES DIVERSAS QUILO 48  

38 LINHA P1 PESCA DOURADO 30X100MT ROLO 24  
39 OLHINHOS DE PLÁSTICOS I ARTESANATO PACOTE 48  
40 FIO CRU - RL C/50MTS ROLO 120  
41 FIO DE LÁ - CORES VARIADAS UNIDADE 24  
42 FIO DE NYLON (ROLO) ____ UNIDADE 72 
43 FIO DE SHORT - ROLO 050 MTS CORES VARIADAS PACOTE 48  
44 FIO LATEX - CORES DIVERSAS UNIDADE 720  

45 FIO LATEX-TRANSPARENTE UNIDADE 24  
46 FIO RABO DE RATO C150 MTS - CORES VARIADAS ROLO 48  

47 TECIDO ALGODÃO CRU PÇ C/3OMTS - CORES VARIADAS METRO 48  

48 TECIDO CETIM - PÇ C/30MT.3 CORES VARIADAS 48 METR'2 

PREFEITURA DE 

tAcARA 
COMA 0001000 0 MANO MC CM rówo. 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER FXECIJTIVÕ 

49 TECIDO DE CHITA - PEÇA C130 MTS  METRO 48  
50 TECIDO DE CHITÃO - PEÇA. C/30 MTS   METRO 48  
51 TECIDO EM RENDA PÇ CI30MTS - CORES VARIADAS ROLO 48  
52 TECIDO FILÓ PÇ C/30MTS -CORES VARIADAS  METRO 48  
53 TECIDO ORGANZA PÇ CI3OMTS - CORES VARIADAS - METRO 48  
54 TECIDO PONTO CRUZ - PEÇA   - METRO 48  
55 TINTA ACRILICA BRILI-IO3IML  CAIXA 24  
56 TINTA TECIDO 37ML C/ 12 UNIDADES 	 : PACOTE 24  
57 TINTA CRIPUFF 35M1 CRAtCO C/06 UNIDADES PACOTE 24  
58 SIANINHA LARGA METÁLICA -  PCT C/10 MTS  ROLO 240  
59 SIANINHA LARGA -  PCT CItO IVITS - CORES VARIADAS.:. ROLO 48  
60 SIANINHA ESTREITA METÁLICA -  PCT CIIOMTS -- ROLO 48  
61 SIANINHA ESTREITA -PCTQ10 MTS -CORES VARIADAS -- ROLO 48  

_!L PASSANAMARIA -PCT C/1 	TS CORES VARIADAS -- PACOTE 100  
63 PASSANAMARIA - PCT C/101MTS - CORES VARIADAS -- PACOTE 100  
64 PASSANAMARIA -PCT C/ 1d+-CORES VARIADAS - PACOTE 100  

TOTAU  r-- 0,00 

1. Razão Social; 
2. CNPJ 
3. Endereço; 
4. Telefone  e endereço 
5. Nome do representar 

CLÁUSULA SEGUNDA 

HN •k N3k 4V3O 
2.1. Os preços registrados poderao ser revistos em.decorrencia de eventual reauçao dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, Cabendo 
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°8666, de 1993 

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

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

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

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

r-1 	PREFEITURA DE - 

( 
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COIMIJU UU rMflM 

PREFEITURA Mu!icIpAL DOAcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

c 3.1 O presente termo de registro de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura. 

3.2 O fornecedor compromete-se a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO 

3 1 Dentro da validade da ALa de Registro de Preços o fornecedor registrado p11,11

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento eqq1. 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização) 

a ser 
(Nota 

3.2. A adjudicatária terá o pazo de 3 (três) dias úteis, 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem pi 
Edital. 

3.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administra 

3.4. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMEN1 
certificado digital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTI 

5.1 O registro poderá ser cancelado, garantida a prévia defe 
a cantar do recebimento da notificação, nas seguintes hipót 

a) pela Prefeitura municipal de Acará/PA, quando: 

a. 1) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Ed 

a.2) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o con 

Travessa São José n o. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68E 

sua 
e o 

	

t# 	• 	.n 	i' 
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 m/piaoM rá 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

a.3) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
no artigo 78 da Lei Federal n.° 3.666/93; 

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

a.5) razões de interesse publico, devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII,  
da Lei Federal n ° 8.666193 assim o determinarem, 

b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do lnstruhéhtoConvocatôriô: 

5.2 O cancelamento será precedido de processo administri1vo, devendo a decisão final ser 
fundamentada. 

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

5.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do 
fornecimento do objeto licitado ate a decisão final, a qual devera ser prolatada no prazo de ate 
30 (trinta) dias, facultada arwstas  no lntrumento 
Convocatório, caso não aceitasas razões dó pSdiclo - 5 #nr 

6.1. As questões decorrent 
administrativamente, serão, 	 com 
exclusão de qualquer outro) 

n 

. CNPJ N° 05.196.548/0001-72 

CNPJN° 	. / 	- 

TESTEMUNHAS: 

1 	 .2 

4 4 

PREFEITURA DE 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 	 , O1 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
Av. Manoel Paiva da Mota n° 162, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 14.877.095/0001-30, representado pelo(a) Sr.(a) 
AMANDA OLIVEIRA E SILVA e, de outro lado a firma ___________ ., inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto Aquisição de materiais para artesanatos e pedagogicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor 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 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL . 

1. A lavratura 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. 

flLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem corno os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito publico, aplicando-,e-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma dó artigo 54, da Lei n o  9.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

TV SÃO JOSÉ N° 120 



Estado doPará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir acesso dos emprpgados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega 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 
CONTRATADA; 

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 
_4lmoxarifado; 

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

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; 
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 
vínvulo empregatício com o órgão; 

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

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, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 	 1k 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, 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 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) 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 
caráter 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 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n 1  _______ 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

1.À CONTRATADA caberá, ainda: 

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

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências é obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento 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 produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

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

2. A inadimplência da CONTRATADA, .com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade 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 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
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1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contrataço de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 1 

As decisões e providências que ultiitpassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
olicitadas a Autoridade Competente do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, em tempo hábil para 

a adoção, das medidas convenientes. 

3. A CONTRATADA deverá manter pre osto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessário 

CLUÁSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1. A despesa com o fornecimento do proc!uto  de que trata o objeto, está a carg da dotação orçamentária. 

flLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

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

2. Para efeito de cada pagamento, a no a fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Segunda le Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do CONTRATADO e o FGTS, em 1 riginal ou em fotocópia autenticada. 

3. O CONTRATANTE reserva-se o dir ito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de: ponsurno ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir ido montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos term4s deste Contrato. 
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5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EMIxNxVP 

Onde: 

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

= Valor da parcela a ser paga. 
= índice de compensação financeira = 0,000 1644, assim apurado: 

= (TX) 

365 

1 = (6/100) 

365 

= 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação finance1ra prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 

flLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1 0  
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 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.. 

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

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

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCJA SOCIAL, 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 prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que 
seja promovida a reabilitação perante a propria 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, injustificadamente; 

2.3 - comportar-se de modo inidneo; 

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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2.9- apresentar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro 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 reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos, eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATAPA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 
8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se, .c 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 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

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

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente .motiyado4 nos autos do processo, assegurado o 
contraditório 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 no 	, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). 
AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e da proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
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processadas e julgadas no Foro do Município de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

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

ACARÁ - PA, em - de 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA(0) 

TESTEMUNHAS: 
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