Municfpio dó Atará
ESTADO DO PARÁ

• 1 PREFEITURA MUNICIPAL bo A cARA
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N ° 08060112018
DATA DA REALIZAÇÃO: 2810.612018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO às 09:00h (horário local)
LOCAL Prefeitura do Município de Acara - Pará
Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA - Prefeita
Municipal de Acara/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acara/PA,
atraves da Prefeitura Municipal de Acara/PA, com sede a Trav. São Jose n ° 120, Bairro Centro
cidade de Acara/PA realizara licitação para REGISTRO DE PREÇOS, 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° 8666, de 21 de junho de 1993, DECRETO
' municipal n° 0212018-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecida'
neste Edital e seuq Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio,
designados nos autos do processo em epigrafe Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou
equipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados designados pela administração municipal
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estimados sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação
para assirialura do Contrato de Fornecimento.
1.4. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos
orçamentários, que os mesmos não estão obrigados a fornecer previamente o objeto
constante do Termo de Referência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não st
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 licitatôrio, relacionado no Termo d
Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese
alguma garantia de faturamento.
•1 1

.H

• Z DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

•$!

Travessa São José a' 120— Praça da Matriz Centro - Acara 1 Para - CEP 68690-000

•

PREFEITURA DE

1-

:,.

(')

Munic%o' Jo Acará
ESTADO DO PARÁ
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11. Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA.
2.2. E participante o seguinte órgão: 09— SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3. CREDENCIAMENTO
3.1. Horário de credenciamento de 08h45min as 09h00min do dia 2810612018, não permitido o
credencramento de retardatarios após o horário estipulado
3.1.1. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante
3.2 Tratando-se de proprietário ou sócio
3.2A. Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
3.2.2. Cópia do aio constitutivo e alterações cdntratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consoildada, devidamente registrado na Junta comercial devidamente autenticados em cartório
214 ~w
ou pela Comissão
3.3. Tratando-se de Procurador
3.3.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia. devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
3.12. Termo de credenci ato
men(conforme modelo em anexo) devidamente autenticado em
cartório ou Procuração (original ou cópia autenticada) com poderes para representar a empresa
em licitações, ou especificamente, para este certame e suas respectivas fases.
Copia do ato constitutivo e alterações contratuais ou copia do ato constitutivo na sua forma
olidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou la Comissão
3.4. 9-1 licitante devera juntar ainda aos documentos de credenciamento copia do termo de retirada
edital, NÃO sendo aceito o credenciamento da licitante sem o mesmo
,

3.5.

Q

representante legal da licitante que não se credenciar perante a CPI- ficara impedido de
cipar do certame, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
pÔsção de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos
Iojes 'Proposta" e "Documentos"

3.6. Córno condição previa ao credenciamento a CPI- verificara o eventual descumprimento das
IiçAes de participação, especialmente quanto a existência de sanção que irhpeça a
cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros
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3.6.1. Cadastro Nacional de empresas inìdôneas e suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União;
3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido, pelo Conselho Nacional de Justiça.
3.6.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
3.6.4. Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, por falta de
condição de participação.
3.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos
! envelopes de documentos de habilitação e de proposta. Os documentos apresentados no ato do
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos documentos de habilitação da licitante
desde que não comprometa a lisura do certame.
3 8 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte.
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4.2. A licitante deverá pos.
por cento) do valor global
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° (dez
ado na data da

iø9&t suas
alterações.

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as'Microempresas e, Empresas de Pequeno Porte
e para o microempreendedor individual — MEI, conforme LC n° 123, de 2006.
4.3.1, A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
LC n° .123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da referida lei, no ato do credenciamento.
Ihs
4.3.1.1.. A não apresentação da declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o
licitante de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC n° 123. de 2006, mesmo

que seja' qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.3.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEI (Microempreendedor individual) poderá ser

,dispensado em todo ou em parte documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a
participação dos demais licitantes; conforme Decreto n°8.538 de 06110/15.
4.4. Não poderão participar de ta licitação os interessados:
tY W
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4.41. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente

4.4.2. Estrangeiios 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 rio 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 consocio;
4.4.6. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de '% (cinco
por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou
subcontratados. :na alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento
e oitenta) dias anteriores á data da publicação desta licitação;
4.4.7. Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n°
607'2011-Pleráric', TC-002.128/2008-1, rei. Min-Subst. André luís Carvalho, 16.03.201 1);
4.4.3. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, se1undo o art. 54, inciso 1, alínea "a' e
inciso li, alínea 'a' da Constituição F ederal (Acórdão n° 1793.2oltPlenário, TG-011.643/2010-2,
rei. Mm. Valmir Campelo, 06.07.2011).
10
í
5. DA 1M1'UGNA_ÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dasessão pública.
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decretc Federal
n° 3.555, de 08 J agosto de 2000. combinada com a Lei Federal n° 8.666193.
5.2. As impugnações, obrigaori&rnente, 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 68.690000.
5.3. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
1
Á
5.5. S impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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5.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
5.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por e-mail: licitacao,_acara@hotmail.com sendo de exclusiva
responsabilidade do interessa1io à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo
alegar, desconhecimento em relação às informações disponibilizadas relativas ao Edital.
6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
,
6.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues
ao Pregoeiro no local, data e hora fixados no preambulo deste edital, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho e, de preferência opacos, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° of- PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE/CNPJ
PREGÃ0-0 ESENCIAL N° 08060112018

6.2. Todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 HABILITAÇÃO deverão estar assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e
organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e
11 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação.
7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portu9uesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
eassibada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
razão social, número do CNPJ, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da
proponente, além de conter:
proposta deverá conter valor unitário e global para cada 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 8.666193 e suas alterações.
PREFEITURA 13E
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7.2.1.':.'
despe
objet'.',

preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem,, tais corno as
com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do

7.3.
entreg

o de validade dá proposta não inferior,a 60 dias, contados da data estipulada para a
Jos envelopes;

a'

o de entrega: Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entrega do
local requisitado. Havendo irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24
quatro) horas para solução do problema, contados a partir do recebimento da
tequisição de fornecimento;

7.5. .g
de. 'sc
hipót

Dropostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros
e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item,
em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida na sessão.

7.6.!

serão aceitos envelopes via Correio Fax ou qualquer meio postal.

Prop
encé
dia
licita
desc

er entregar ao Pregoeiro, sua
licitante adjudicado da proposta de menor preço devá
ade Preço Ajustada ao Preço Final em até 24 (vinte e quatro) horas após o
nento da sessão do Pregão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no
certame1 sob pena de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail:
acara@hotmail.com , desde que esteja devidamente assinada, sob pena de
sificação

7.8.
esta

apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
3cidas neste edital eus anexos.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1..
este
apre

'regoelro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
em irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento

8.2:

sclassificação de proposta será sempre rundamentada e registrada em Ata

8.3.
ap r
relá

regoeiro classificara o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
ado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento),
rente a de menor preço, para participação na fase de lances

eM
-

uando nãoforem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
s definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas
entes, ate o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
r que sejam os preçosi, oferecidos
'4
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8.4. Havendo eventual empate entre propostas o critério de desempate será aquele previsto no
artigo 30 , § 20 da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens e serviços: a) produzidos no País b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e e)
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País. Persistindo o empate o critério de desempate será o sorteio.
,

8.5 Havendo apena° uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço com atível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo oregoeiro
negociar, visando obter preço melhor; . .

9. DA FASE DE LANCE S •.
9.1. Classiticada3 as propost s, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio a etapa de
pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
apresentação de lances vei
sucessiva, em valores distinto e dêcrescentes O lance deverá ser ofertado por preço unitario
9.2. O Pregoeiro convidará ir dividualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a p rtir do autor da proposta classificada de maiopreço e os demais,
ir
flt
em ordem decrecnnte de valc

una

9.3. A- desistência em aprese flar4ance V,
.:do : lkitante:da etap
o de ordenação daE

.

àuando flvDcátrqoeSjrínplicara a

errada a etapa de
presas ou empre&à
colocada, se estF

M

pa

itaÇ
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n da ani,ror...aa
e, dia
jI I'JU
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os vá[s da.
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9.5. Caso a melhor oferta valida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
)ostas de pessoas qualifiSdas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se
ontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
o consideradas empatadas com a primeira colocada.

M A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance
.

a desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
co) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro
9.7 Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
sificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
antes qualificadas como microempresa ou empresá de pequeno porte que se encontrem
uele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mio direito, no p r azo estabelecido no subitem anterior.
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9.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9.9. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta.
-- 10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate. o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quantc; á compatibilidade do preço em
relação, ao valor, estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
- cumprimento das especificações do objeto.
10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. Serão considerados excessivos os
preçS cotados que ultrapassarem o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por
cento);
10.3. Considera-c. inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, inco mpatíveis co m os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos ainda que o ato cor1vocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renunce a parcela ou à totalidade da
remuneração.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
19

10.5. Sempre que a proposta melhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passará
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
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.
10.741,À, ita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
11. DA HABILITAÇÃO
Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens abaixo:
PREFEITURA DE
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11.1. HABILITA &0 JURÍDICA:
11 1.
Copia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em
cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação mediante a apresentação do
original;

11.1.2 Registro comercial no (asa de empresa individual,
11.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; a Lei n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
r

11.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de .prova da
diretoria em exercício;
11.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento rio aais, 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 consolidada.
11.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.2.1. Comrjro'ante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

11.22 Prova de inscrição no Cadastro de Conuibuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da
jeto desta lic itação.
licitante pertinente ao seu ramo de at!vidade e conipativel com ob
11.2.3. Certidão Coniunta Negrativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida 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;
11.2.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;
1125. 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 da regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
11.2.7. Certidc Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo Vil-A, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 0 de maio de 1943
(L& n°.12.440. de 07 de junho de 2011).
REFEITURADE
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OBS: As licitantes que usufruirem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital., deverão
apresentar obrigatoriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado
11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA

11.3.1. Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e compatível com o objeto da licitação, por intermédio de, no mípimo 01
(um) atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada,
comprovando que já prestou ou presta serviço dessa natureza.
r 11.3.2. Alvará de Funcionamento;
11.13. Declaração de que possui estrutura e condições de fornecer o objeto licitado.
11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.4.1. Balanço Patrimonial ,e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, po dendo ser atuaflzados por índices
deapresentação da proposta:
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data
11.4.1.1. O balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceita somente até 30
de abril do ano subsequente.
ei
UM
a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda
demonstrações
não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativo período de sua
existência, sendo isenta .a apresentação da capacidade financeira da empresa, devidamente
registrado no Órgão competente na formada legislação vigente;
b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente
na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar
inclusos dentro do envelope 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,
autenticados em cartório ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade
Profissional - CRP (atualizada) com finalidade balanço patrimonial ou editais de licitação.
Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada.

X4,

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um),
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial:
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dl) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
AC+RLP
LG= ------------------PCHELP
d.2) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
AT
8G= ------------------PC+ELP
Índice
de
Liquidez
Corrente
(LC)
maior
ou igual a 1 obtida pela formula.
d.3)
AC
LC= --- ---------------- 2: 1
PC
OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido no
item 11.4.1. deste Edital, em que.
AC - Ativo Circulante
RLP 7 Realizável em Longo Prazo
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo Prazo
AT - Ativo Tqtal
11.4.1.1 Parasociedades an
publicação do balanço em di
11.4.2. Certidão negativ
extrajudicial, expedida pel
11.4.3. Certidão Simplifica a

90
r
nal de gr

O

o

1 tribui

a

e
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d

t
ração

u

,
o li 1 ánte.
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11.4.4: -Certidão Especifica que comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial,
11 45. -Certidáo de Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial;
11 .5r Observações do item "Documentação 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 X)Xlll do art. 7 0 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 q documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma
legal pertinente. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação
do proponente.
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11 5 3 Os documentos necessarios a habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia 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 anexados ao processo licitatorio
11 5 4 A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficara condicionada a confirmação de
sua validade, também por esse meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver duvida quanto a
sua autenticidade
11.5.5. Os documentos exigic s para habilitação, consoantes o estabelecido neste titulo, não
poderão, em hipótese alguma, er substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento,
ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes
11 5 6 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto nesse titulo inabilitará o licitante

_12.PROCEDIMENTOS DA SESSAO DO PREGAO
12.1. Constataci o atendimento ás exigências fixadas ne edital, ao!citante será declarada
vencedora;
12.1.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrç na comprovação da regularidade
fiscI das microempresas e empresas de pequeno porte, se; assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogãveis por igual periodo, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, de acordo com a LC ri 0 123/2006 atualizada pela Lei
Complementar n° 14712014;
12.1.2. Á não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.11, implicará na
decadência do direito a contratação.
12.2. Se a licitante não atender as exigências para a habilltação, será inabilitada, passando o
Pregoeiro a convo.ar a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução
de preço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, 'em caso positivo, verificará as condições de
habilitação, e assim sucessivarr.ente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda
aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
12.3. 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 Iavrda Ata de Reunião, para assentamento de fatos
relevantes que c:,orreram, e que deverá ser assinada peio Pregoeiro. Equipe de Apoio e pelos
representantes, credenciados, das licitantes presentes;
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12.5. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá
constar em Ata da sessão pública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;
12.5. Quando todas as propostas 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 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei 8.66611993 e
alterações posteriores, para o recebimento de novas propostas:
12.5.1. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada
para a sua apresentação;
12.6. Se a licitante vencedor, 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 classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando olicitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do ad. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses. serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitarites remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

14 1 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 publica, manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto
e, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 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
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14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do 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. Urna 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 elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
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, Õrgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados
via correio eletrônico.
M
U

14.7. O recurso administrativo devará ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações,
de Acará/PA. Cep: 68.690-000, no horário das 09:00 às 13:00 horas,

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
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
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito á contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. /
PRUÍLI1CJRA DL
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16.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura 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 participado do certame licitatorio, mediante
anuência do órgão gerericiador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8666, de 1993 e neste edital
16.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes
16.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por Órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços para .o órgão gerenciador e órgãos participantes
1:
reçdfo4imif&fa1 hatatSide, aoquintuplo do
16 6 As adesões a ata de registro d
auantitativo de cada item reciistrado na ata de- reciistro de orecos oata o orqão qerericiador e
aderirem.
16.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação.
observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimentode cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
45 1 11 iN 1,1
as ocorrências ao ó rgão gerenci ador.
16.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
16.81. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação dacontratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.
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 Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização)
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
PREFEITURA DE .0
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caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
17.3 O prazo previsto no spbitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período por
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administracpo.
17.4. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do
certificado digital.
ILDOPREÇO

-. -

18.1. Os preços registrados poderão ser revistas em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações juntq aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea 'd" do inciso II do caput do ad. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.
18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.2.2. A ordem e classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
Rt

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
18.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecmento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apres?ntados: e
18.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
18.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, •de forma a permitir
completa segurança durante o transporte.
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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 à regularização de falhas ou
defeitos observados.
19.6.:,A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, naocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, déi conformidade com o
art. 70 da Lei n°8.666, de 1993.
nU

19.7. Or represen ante 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 event ialmente envolvidos, determinando o que for necessário á regularização das
falhas ou defeitos )bservados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências ca )íveis.

20. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA E DA CONTRATANTE
20.1. A Contrata&a deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo corno exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
20.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, 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, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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20.14, Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação,
20.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
20.1.6, Indicar preposto para representa-Ia durante a execução do contrato,
.

20.2 Caberá à Contratante:

.

.

20.2. 1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos,
2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
20.12.
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo,
20. 2. 3., Comunicas a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
cçrso,
verificadas no objeto fornecido, para
EjL
r2
i.iÂr
%
20.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
com issâo/servidor especialmente designado;
YW

20.2.5. Efetuar o pagament& #1,1CôMfatada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
.

t.1ti1
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1

1
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.
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21.1.0 pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, através, de ordem bancaria, para credito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado
21.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, § 30 , da Lei
n° 8.666', de 1993
21.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada
21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a comprovação da regularizaçã da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante
Ç4
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21.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para paq?mento
21.6. Antes de cada pagamento 'à contratada, será necessário comprovar a manutenção das
condições de habilitação exigdas 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) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério :da contratante
21.8. Não havendo regularização ou sendo , a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgão responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a
bem como quanto a exisênq1a de pagamento .a ser efetuado
inadimplência da ,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessár os para garantir o recebimento de
seus créditos.
rnØidas necessárias à
21.9. ïPersistindóá irregularidade, a
rescisão contratual nos autos do prtceio É riniótrttV4 !i3brrSp&rtEhite, assegurada a
contratada a amdla defesa. '1
21.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
AW

21.11. Somente pormotivo de economicidade ou outro ineresse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
21.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
21,12 , 1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Compementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições atrangidos por aquele regime. No entanto, 1 o pagamento ficará condicionado à
apresentação d comprovação por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecdo previsto na referida Lei Complementar.

1

22. DAS SANCÕES ADMINISTFkATIVAS
22.1.1 Comete infração administrativa, nos termos d i Lei n° 10.520, de 2092, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1 Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não a
convocado dentro do prazo de validade da proposta:

ir o termo de contrato, quando

1
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22.1.2. 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 nidôneo;
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
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:
22.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
22.5.2. Multa moratória de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência,
até o máximo de 10°' (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado,
injustificadamente ou por motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à
Autorização de Fornecimento ou à Ordem de Compra;
22.5.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o 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 com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretaniente, pelo prazo de ate
dois anos;
22,5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
PRE;r•IruRA DE
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a 9, ontratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos Causados,
22.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que
22.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tribytos,
22.6.2. Tenham praticado atos 1lícitos visando a frustrar os objçtivos da licitação,
22.6.3,, Demonstrem não possuir idoneidade para contratar 4.m a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados
227.. A aplicação de qualquer das penalidades prevstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurara o contraditório e a ampla ! defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimentd previsto na Lei n° 8666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9 784, de 1999
r-

22.8. .A autoridad&ompetente, na .aplicàãt.èaiçõ
da conduta do inirator, o carat4çeducativo, da peçia, bem

11
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DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Não havendo expedie te ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do ceil me na da :a marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil su sequente, i o mesmo horário anteriormente estabelecido. desde que não haja
comunicação em c intrário pelo Pregoeiro.
23.2. A Prefeitura Municipal 'de Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos par'
recebimento das p opostas ou para sua abertura.
23.3. No julgamen o 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 fundarn Antado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins c classificaço e habilitaçao.
23.4. A homologa" io do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.5. As normas cisciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
principio da isonornia, a finalidade e a segurança da contratação.
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23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em penhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou dó resultado do processo licitatóno
23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesteEdital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento Só se iniciam e vencemos prazos em dias de expediente
na Administração
23 .8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não resultara automaticamente no
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse publico
23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecera as deste Edital
23 10 O licitante e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e do'
documentos apresentados em'qualquer fase desta licitação ç. falsidade de qualquer documento
apresentado ou a ipverdade das informações nele contidas irplicara na imediata desclassificação
ou inabilitação do licitante, ou a rescisão administrativas
civis e penais cabíveis.
,
111 , 1

23.11. No iulaame.v.o das Propostas de ireco e na análise da documentação! o Precioejro poder
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 eni
cópia autenticada por cartório, sendo possivel, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeirc
ou Equipe de Apoio.
-

23.13. O não cqmprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou
desclassificação da proposta.
23.14. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito dalterar 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°8.666/93.
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 ll- Modelo de Proposta Comercial'
-
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23.16.4. Anexo IV— Modelo de Credenciamento/Procu ração; ,.
23.16.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
23.16.6. Anexo VI - Modelo deDeclaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação;
23.16.7. Anexo VII

r

Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de PequenoPorte;

23.16.9. Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preço.
23.16.10. Anexo IX.- Minuta do contrato administrativo.
24. DO FORO
24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARÁ/PA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acará/PA, 12 de junho de 2018. o SM
MARCELO SILVA DE
SOUZA:73127493215

Assinado de forma digital por
MARCELO SILVA DE
SOUZA:73127493215
Dados: 2018.07.18 16:44:02 -03'00'

MARCELO SILVA DE SOUZA
Pregoeiro
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ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 08060112018
1 OBJETO

'

1.1 aquisição de ambulância tipo A - simples remoção tipo furgoneta para atender as
necessidades da Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, em quantidade compreendida
entre aquelas informadas nd Anexo 1, do presente Editaquando deles a PREFEITURA
MUNICIPAL DE AC ARA tiver r?ecessidade de adquirir em qua tidades suficientes para atender a
administração municipal
1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de
Empenho, destinados a atender as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA
1.3. Os itens listados no ANEXO 1 - TerpiadeRafeência, jØestq strunto
iu rne convocatório não
serão necessariamente adquiridos em
ua s tõtaItcIade,pois J&séqtiahtktivos 40 atimados,
sendo consideradø apenas par fins de adju&pção e ppsteor ppnv,9çaço para assinatura do
rnntrotn nó rnrnariman+n

.

(

r

2. PROCEDIMENTOS:
2.1. Os objetos deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificaçóc.
Uw
técnicas do Aneïc deste Edital;
2.2. A licitante vencedora de Lada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o
fornecimento e '?r irega dos objetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
AC, RA.
3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 - ,Os preços dos itens para fornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da
Proposta da Iiitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba
disponível, repassada pelo programa de cada órgão.
4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:
4.1. O prazo para fornecimento dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho.
4.2. Os objetos serão entregues ria sede do município de Acará e conferidos por servidor ou
servidores designados pela administração pública municipal.
/
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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 crno determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de
especificação.

41
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ANEXO II
PLANILHA DE QUANTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°080601/2019
1. INTRODUÇÃO:
1.1. 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 licitados, em conformidade com sua
especificação técnica:
RELACÃO DE PRODUTOS/SERVICOS

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
1.

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

RELAÇÃO DEVEICULOS UNO
Ambulancia tipo furgoneta 1 UND
TOTAL ESTIMADO

1

-

QTD
1

I.UNIT
TOTAL
80 000 00 80 000 00
80 000 00

.W.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 08060112018
A
Prefeitura Municipal de Acara
Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor
CNPJ n°
Tendo examinado o Edital, nós, a firma. (nome da empresa)
apresentamos a presente proposta
com sede a
para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado e declaramos que
a) Os bens e/ou i serviços do objeto licitado ofertados ande integralmente aos requisitos
constantes na especificação do Anexo 1 deste edital,
s incluem todos os custos e despesas n
rrentes da licitação,

b) Os preços cot
das obrigações dc

ao cumprimento integral
1 deste edital;

resr

romisso çle nossa parte,

da cor
do E

c) Ate a formalin

d) Demais especifiq

- LUI IU1Ç.OL) UUO JI VIÇAJO.
-

Prazo de Execuço dos Serviços

n

.

.

. .
.

. . .

.

. .
.

.
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°080601/2018

. com sede
CNPJ ti. 0
A (nome da empresa)
- , neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome. RO. CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es). o Senhor(es)
(nome, RO, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Acará, para praticar os atos necessários par
representar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Is"
08060112018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes,
especiais para dcsistir de recursos, interpô-los. apresentar lances verbais, negociar preços
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dai
quitação, podendo ainda, substabelecerestá para outrem, com ou sem reservas de igual!poderes, dando tudo por bom firme e valioso.
muj
S,
ow4
Local e Data:

n

Nome e Assinatura do representante legal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO
REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 08060112018

, CNPJ n °
com sede
A (nome da empresa)
______• neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, pçofissão e endereço)__________
interessada em participar da licitação em epigrafe que se pocessa no processo administrativo
acima indicado, que visa aquiição de ambulância tipo A- i simples remoção tipo furgoneta
para atender as necessidades da Secretaria municipal de Saude de Acara/PA, sob as penas
da Lei, o que segue
no presente
a) Que ate a presente data inexistmrfat9srnpe
processo heitatório, assim comri, qué- stn isnt& datbri9aoriedade de declara
ocorrências posteriores,
Uj
b) Declara, sob as penas
Trabalho rio q
l
•

rio do
7° da
zoito)
não

anos em horário RolI%.•?
possuindo ainda, qul4uer trêblho a
de aprendiz, a partir5Ia)4'Çpatorze)
-"

Local e Data

Nome e Assinatura do representante legal

Papel timbrado do licitante

PREFEITURAD -
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ANEXO Vi
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREQÃO PRESENCIAL (SRP) N°08060112018

n

, com sede
. CNPJ n.°
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 Êocessa no processo administrativo
indicado que visa a aquisição de ambulância tipo A —,simples remoção tipo furgoneta par»
atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, DECLARO, so
penas da Lei. O PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A (nome da empresa)

Local e Data:
àà
SIM

Nome e Assinatura do representante legal

-g

Papel timbrado do licitante
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41'
5

Travessa São Jose n°. 120— Praça da Matriz centro - Acara 1 Para - CEP 68690-000

AARA

MunicTpio •dõ Acará
ESTADO DOPARA

PREFEITURA MUNICIPAL DÕ AcARÁ.
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 080601/2018
A empresa ................................(rapo social da empresa), inscrita no
CNPJ sob no por IntermedLo de seu representante legal o (a)
Sn (a)
, portador (a) da cédula

(nome do representante legal),
de identidade RG n°

(Estado emissor

do Estado do

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° DECLARA, sob as
sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e
considerada
MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0 c à Lei Complementar n° 123, de
1411212006 e suas alterações,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II d o artigo 3 0 da Lei Complementar
n° 123, de 1411212006 e suas alterações
Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
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 ai erações, não se enquadrando nas
vedações constantes do parágrafo 40, art. 30, do referido Diploma Legal

Loca.t. é1lata:

•.

. .

.

.

Nome ë Assinatura do representante legal
Papel timbrado do licitante

\r
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°08060112018

+

Aos .........dias do mês de ........................do ano de 2018, no Município de Acará Estado do Pará
na sede da Prefeitura Municipal De Acará - Pará eito a Trav. São José n° 120 Bairro Centro,
cidade de Acará/Pa, por intermédio do E xm a. Sra . Prefeita Municipal, nos termos da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada •nó Pregão
Presencial (SRP) N'08060112018, RESOLVE registrar os preços para aquisição de ambulância
tipo A - simples remoção tipo furgoneta para atender as necessidades da Secretaria
municipal de Saúde de Acara/PAtendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
11 — Os preços para fornecimento combustíveis automotores para PREFEITURA MUNICIPAL
p IS
DE ACARÁ/SECRETARIAS MUNICIPAl E MF1,pr
....................................................

1. Razão Social;
2. CNPJ n°,
aM
3. Endereço;
4. Telefone e endereço eletr
5. Nome do representante regal..

a

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 OS preços registrados poderã&ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao ôrgão 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°8.666, de 1993.
2.2. Quando o preço registrado tornar-se sup,erior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
2.2.1. Qs 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 observará a classificação original.
À
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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:
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 paia assegurar igual oportunidade de negociação.
2.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis pbra obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
3.1 O presente termo de registro de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da
data dei sua assinatura.
3.2 O fornecedor compromete-se a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital.
w.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Dentro da vkiidade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assir.ar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização).
Nj

3.2 A adjudicatária teráo prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
3.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
3.4 A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do
certificado digital.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1 O registro poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
a) pela Prefeitura municipal de Acará/PA, quando:
a. 1) o fornecedor não cumpriras exigências contidas no Edital ou na ata de registro de preços;\
PREFEIIURADL
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a.2) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato acima mencionado,
a.3) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato por um dos motivos elencados
no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666193;
a.4) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado,
a.5) razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII,
da Lei Federal n.° 8.666/93 assim o determinarem;
b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do Instrumento Convocatório.
5.2 O cancelamento será precedido de processo administra ivo, devendo a decisão final ser
fundamentada.
5.3 Qualquer comunicação decorrente do pedido de cancelamento será feita por escrito.
5.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do
fornecimento do objeto licitado até ,a decisão final, a qual deverá ser prolatada no prazo de até
30 (trinta) dias, fticultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento
Convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA SEXTA DO FORO
6.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgada:
com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado qu
Acará/PA, em
IIIIIIIIIIIIIIIIIIN
1 11.11 J

/2018.

)E ACARAIPA

FC )RNECEDOR
CNPJ N°

TESTEMUNHAS
2'

'
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•

•
Estado do Pará
GOVERNO MUNICiPAL DE ACARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador
Fernando Guilhon s/n°, insxito no CNPJ (MF) sob o no 11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr (a) AMÁNDA
, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
OLIVEIRA E SILVA e [de outro lado a firma
_doravante
denominada simplesmente
estabí i ecida
, portador da Cédula de
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr (a)
,têm entre si justo e avençado, e celebram o
Identidade no SSP/ e CPF (MF) ri'
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n° _________ e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e
da Lei n° 8 666/93, mediante as clausulas que se seguem
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

-

O presente Contrato

tem como objeto Aquisição de ambulancia tipo - furgoneta

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALO? DO CONTRATO
1

O valor, deste contrato, de R$

(

)

2 Os q9antitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no PrLgiio e na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não
acarretando a Administraçio do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto: 4i sua execução ou pagamento

CLÁUSULA TERCEIRA DO AMPARO LEGAL
, realizado com fundamento na
do presente Contrato decorre da realização do Pregão n° 1 A lavra
do
Lei n° 10 520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes

CLAUSULA QUARTA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele ow ssos regular-se-ão pelas clausulas contratuais e pelos
'—'preceitos de direito pubtico aplicandose-lhes, supletivamente, os prineipios da Teoria Geral dos Contratos e as
Llisposiç6es de direito privado, na formal do artigo 54, da Lei n°8 666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal
CLÁUSULA QUINTA -114. VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1 O prazo 4e vigência deste Contrato será de , com validade e eficacia legal após a publicação do seu extrato, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo
CLAUSUL4 SEXTA DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1 Caberá

ao CONTRATANTE

1 i J permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos produtos,
1.2 -impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato,
TV SÃO JOSÉ 120

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

O

Q

lá - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA,
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos,
1 5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado;

..

..

.

. .

.

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o
forneciento
m dos produtos objeto deste Contrato,
1.7 - comunicar a CONTRAT4DA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
"mediatamente o fornecimento, se for o caso
CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1 Caberá a CONTRATADA
1 J,- responder, cm relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como
a) salários,
b) seguios de acidentes,
c) taxas, impostos e contribuições,
d) indenizações,
e) vales-refeição,
f) vales-transporte, e
g) outra, que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo
1 2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem sem qualquer
vinvulo empregaticio com o órgão;
1 3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer uru deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do
CONTRATANTE,
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependências do CONTRATANTE,
1:5, - ,responder pelos danos causados diretamente a Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrenSa de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE,
responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
1.4
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 ÇONTR.ATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado,
Tv SÃO JOSÉ N-120
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1.8 - efetuar a (roca dos produtos considerados sem condições (te COHSUIUO, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de klmoxarifado:
13 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário: e
1. lO - a obrigação de inantcr-se, durante toda a e'cçução do contraio, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°
-.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIC AÇOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1.À CONTRATADA caberá. ainda:
assumir a responsabilidade por todos os encargos pievidenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época prúpria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregaticio com o CONTRATANTE:
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica de acidenies de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto ou cm conexão com de, ainda que acontecido em dependência tio 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, ..csponsahilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato.
2. Ai - nadiinplência da CONTRATADA. com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere
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.
CL&CSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRKI ,-L)A observar. também. o seguinte:
expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
1.1 CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver previa
autori7ação da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subeontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCiMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações pertinentes a essa
atribuição
2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridadt. Competente do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes
3 A CONTRATADA de era manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUASULA DECIMA 1RIMEIRA - ÔA M ESTAÇÃO

,

1 A atestação das faturas orrespondentes ao fornecimento do produto caLera ao Chefe do Serviço de Ahnoxarifado
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim
CLÁUSULA DECIM A EGUNDA - DA DESPESA
1 A despesa com o fornuirnento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotação orçamentaria
CLAUSULA DECIMJ% JLRCEIRA - DO PAGAMENTO
1 A CONTRATADA ti Jeta apresentar nota fiscal para Iiqu i dação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancari creditada em conta corrente ou cheque nominal ai) fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentaflu dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do ÇONTRATADÜ e o FGTS, em original ou em fotocopia autenticada
3 O CONTRATANTE rc¼en'a-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas
O CONTRATANTE poderá deduzir, do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRA F4DA nos termos deste Contrato
5 Nenhum pagamento fácf,11 efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito a alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento
6 Nos casos de eventuais atiasos de paganicnto, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanlp, 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 segipnte
EM=IxNXVP
Onde:s.
EM = Encaos moratorus,
N = Numero de dias entre a (lata prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
TV SÃO JOSÉ N°120
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VP = V!alor da parcela a ser paga.
= Indico de compensação financeira = 0 0001644, assim apurado:
1= (TX)
365

= (6/100)
365
1=00001644

r -'TX = Percentual da taxa 'inual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este dontrato 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.
CLÁUSUL* DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No ineesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aunientadoou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1"
e 2° da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA liça obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem neçessarios, até o omite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
). Nenhum apresvimo ou supressão poderá e*ceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante
de acordQ celebrado enti e as partescontratantes.
CLÁUSUI4 DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela ijecuçao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumida, a Ãdministraçao do CONTRATANtE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATA, DA as
seguintes sapções:
1 1 -advertência;
1 - ipulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecuçao total, recolhida
no prazo dç 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
l3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sçbre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
rv SÃO JOSÉ N° 120
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8
e
pelo CONTRATANTE deixar de atender totalmente a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Clausula 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, ate 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 a Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Clausula 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 DL SAUDE, por ate 2 (dois) anos

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Publica, pelo rkazo de ate

5 (cinco) anos, garantido o
ireito previp da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que
2 1 - pnsej ar o retardamento da execução do objeto deste Contrato,
2,2, -',,pão mantiwr a proposta, injustificadamente,
2.3 - comportar-se de modo inidôneo,
2:4 fizer declaraç falsa,
2 5 - çometer fravd fiscal,
26,- falhar ou fraudar na execução do Contrato,
2 7- não celebrar o contrato,

2 - 4eixar de entregar documentação exigida no certame,
4 9- apresentar documentação falsa
3 Alem 4as penalidades citadas, a CONTRATADA fica sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da
Lei n.' 8 6I93
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 Clausula, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas
5 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com 4 Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa, df contando-a dos pagamentos a serem
efetuados
CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DA RESCISÀO
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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 . 1
2 A rescisão do Contrato poderá ser
2A determinada por ato unilateral e escrito da Administração do C4NTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias
22 - amigável, por acordo enhe as partes, reduzida
conveniência para a Administração do CONTRATANTE,

n

termo no processo da licitação, desde que haja

2 3 -.Judicial, nos nnos da legistação vigente sobre a matéria.
3 A rescisão administrativa ou amigave devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA CI FAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1 Este Cot$rato fica vinculado aos termos do Pregão n°
-, cuja reali? ação decorre da autorização do Sr(a)
AMANDA OLIVEIRA L SiLVA, e da pi oposta da CONTRATADA
CLAUSUtA DÉCIMA NONA - DO F RO
1 As questões decorreni cs da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas iio 1 o o do Munippio 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, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e elas testemunhas abaixo

de
CONTRATApA(0)
TESTEMUNHAS
1
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