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Município` o Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 25050112018
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/06/2018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 08:30h (horário local)
LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará
Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDÁ 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 no 120, Bairro Centro,

cidade de Acará/PA ,realizará 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, L' CRETO
municipal n° 02/201,8-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas
neste Editai e seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro; com o auxílio da equipe de apoio,
designados nos ar tvs 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.
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1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura Contrataçãoempresa
do
nder as
especializada para realizar serviços mecânicos
mal
de
AcaráIPA,.conformecondições,idades
e
necessidades da Prefeitura
convocatório e seus
exigências eflabelecidas no Termo de Referência
anexos.
1.2. ' ,A licitação moerá realizada por rem, conforme tabela 'constante do "termo de referencia,
facultando-se ao licitante part icipação ern quantos itens foremde
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 alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos
orçamentários, que os mesmos não estão obrigados a fornecer previamente o objeto
constante do Termo de Referência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não se
responsabilizará por prejuízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não
cabendo, portanto, qualquer' direito a indenização.
1.5. A :quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Termo de
Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese
alguma garantia de faturaménto.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADÕR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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2.1. Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA.
2.2. E participante o seguinte órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE; 14— FUNDEB e 23 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1

3. CREDENCIAMENTO

31. Horário de credenciamenlo: de 08h15min as 98h30min do dia 1410612018, não permitido o
credenciamento de retardatárk's após o horário estipulado.
3.1.1. Cada crederic,iado poderá representar apenas uma licitante.
12. Tratando-se de proprietáro ou sacio
3.2.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
UA

3.2.2. Cópia do ato cnnstitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na aua forma
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou pela Comissão.
3.3. Tratando-se do

0r

r5v'

3.3 1. Cópia de documento de dertidade de fé pública com fotografia. devidamentp autenticados
em cartório ou pela Comissão.
MAÁ

3.3.2. Termo de credenciamento (conforme modelo em anexo) devidamente autenticado em
cartório ou Procuração (original ou cópia autenticada) com pderes para representar ,a empresa
em licitações, ou especificamerte, para este certame e suas rdtspectivas fases.
3.13. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou pela Comissão À
3.4. A licitante deverá juntar ainda aos documentos de credenciamento cópia do termo de retirada
deste edital, NÃO sendo aceito o credenciamento da licitante sem o mesmo.
15. O representante legal da Jicitante que não se credencia perante a CPL ficará impedido de
participar do certame, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recursos. enfim, para representar , a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes "Proposia e "Documentos".
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3.6. Como condição previa ao credenciamento a CPI- verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, dspecialmente quanto á existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a fL tura contratação, mediante a &nsulta aos seguintes cadastros:

3 6.
Cadastro Nacional de empresas inidôneas e sispensas
Controladoria-Qeral da União;'

-

CEIS, manfdo pela

3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por At o s de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Cons3 ho Naciornl de Justiça.
3.6.3 A consulfa acs cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
3.6.4 Constatada a existênca de sanção, a CPL NÃO
condição de participação.

í.

pdenciará a licitante, por , falta de

3.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do epresentante devem! estar fora dos
envelopes de documintos de habilitação e de proposta.
3.8.:Não será aceitá em qua quer hipótese, a participaçãQ de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte.
,

1
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com o
ko s no

objefo desta lk;taçao e qq
Cap4ulo DA H ABU. ITAÇAq
-

<\

4.2; ,'A licitante dê erá posc4i
por cento) do valo lobal de
apresentação da proposta, n
alterações.

aca .item para esta licitação,
forma da Lei, conforme Ad

(dez
vendo ser comprovado na data da
1, § 31 da Lei n° 8.6661á3 e suas

4.3 Será câncedício tratament favorecido para as Microempi sas e Empresas de Pequeno Porte
e para o microempreendedor Jividual ME!, conforme LC n° 123, de 2006.
-

.

4.3 1,.'À, licitante ji e desejar u 'ifruir do tratamento favorecido stabelecido nos artigos 42 a 49 da
LC n° 123, de 2006 deverá presentar declaração que cun i re os requisitos, estabelecidos no
artigo 30 da referida lei, no ato o credenciamento
4.11 j ; A não apresentação adeclaração supracitada, flO ito do credenciamento, impedirá o
licitante de ser beneficiado cà i o tratamento favorecido pr
;to na LO n° 123, de 2006, mesmo
que seja qualific3d à como mic empresa ou empresa de pequ no porte.
,

~
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.

4.3.2, Em se t"Ma do EXCLI SIVÂMENTE de MEl (Microer preendedor individual):podérá ser
dispensado em todo ou em p te documentos de natureza N hO fiscal desde que não restrinj a
partiqipação doç demais licitar ?s, conforme Decrõto n° 8.538. e06/tO/15
.
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4.4. Não poderão participar de , ta licitação os interessados:
4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos; na forma da
legislação vigente.
4.4.1 Estrangeiros que não tepham represeritação'legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;
4.4.3. Que se enquadrem nas edações previstas no artigo 91 da Lei na 8.666, de 1993;
4.4.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou xtrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em procésso 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 tehha sido nos últimos 180 (cento
2%
RLO E2
e oitenta) dias anteriores à dat da publicação desta licitação;
4.47. Parentes da autoridadeA responsável pela homologat:ão do procedimento (Acórdão n°
607/2011-Plenário, TC-002. 128/2008-1, reI. Min-Subst. André !.uís Carvalho, 16.03.2011):
4.4.8. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art 54, inciso 1, alínea "a" e
inciso li, alinea a' da Constituição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2,
rei. Mio,-ValmirCanipelo, 06.07.2011).
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO )E ESCLARECIMENTO
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada pai a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar: este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal
n° 3355, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Federal no 8.666193.
5.2. As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser forrralizadas por escrito, devidamente
assinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Acará, localizada rw Trav. São José n° 120. Bairro Centro, d.idade 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.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
\
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5.6. As respostas às impugriaçõàs e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatário e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
5.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatário deverão se enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias !úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública 1 exclusivamente por e•mail: licitacao_acara@hoimaiI.com sendo de exclusiva
responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/tu esclarecimentos, não podendo
alegar desconhecimento em reiação às informações disPonibi?I :adas relativas ao Edital.
6. 00 RECEBIMENTO DOS ENVE LOPES
6.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e 'Documentação de Habilitação" deverão ser entregues
ao Pregoeiro no local, data e hora fixados no preambulo des e edital, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecllb e, de preferência opacos, cc ntendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacaØos os seguintes dizeres:

ENVELOPE N°01 - PROPOSTA COMERCIAL.

kg

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE/dNPJ

fro DE HABILITAÇÃO.
ÀM
PREFEITURA MUNICIPAL D ACARÁ
RAZÃO SOCIAL DO LICITM 'E/NPJ
PREGÃO PRESENCIAL N°2: 0501/2018
ENVELOPE Nrór6oCUMi

6.2. Todos os documentos do iterior dos envelopes N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 HABILITAÇÃO deverão estar assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e
organizados sequencialmente m ordem cronológica, de acordo com o solicitado 'nos itens 07 e
11 do edital, sob pena de inabi tação e desclassificação.
7. PROPOSTA COMERCIA.
7.1. ÇA proposta de preços emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos u entrelinhas, devidamente datada
e assinàda como também rui iricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
razão social, número do CNP J dados bancários, endereço, tBlefone/fax e endereço eletrônico da
proponente, além de conter:
7.1 A proposta deverá conte valor unitário e global para çada item constante do Termo de
referência, em algarismo, expr sso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços
praticados no mercado, não sendo permitidos valores suDeriores ao preço estimado pelat
PREFEITURA DE
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administração municipal. 5'dçádesclassificada a • - proposta com preços manifestamente
inexequível ; nos termos do ar .j48, U da Lei 8.666'93 e suas a erações.

La

7.2.1. No preço cokado deve ã estar incluídos todos os íris nos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxa4! frete, seguros e quaisquer o" ros que incidam na contratação do
objeto.
7.3. Prazo de validade da pr osta não inferior a 60 dias, Dntados da data estipulada para a
entrega dos envticpvs:
7.4. Prazo de entrêga: Fica tabelecido o prazo de até O (cinco) dias úteis para entrega do
objeto no loca[ req'is;tado. 1-la endo irregularidades ou repro' ação do objeto a vencedora terá 24
(vinte e quatro) horas pará solução do prob!ema. cont. dos a partir do recebimento da
Ordem/Requisição de fornecii 'nto
7.5. As propostas poderão se onigidas automaticamente pe,o pregoeiro, caso contenham erros
de sarna e/ou mulkiplicação b i como as divergências entre o preço unitário e o total do item,
hipótese em que prevalecerá eriipre o primeiro. Sendo a prop )sta corrigida na sessão.
7.6 Não serão aceilos envelo svia Correio. Fax ou qualque meio postal.
7.7..,0- licitante adj idicado
proposta de menor preço everá entregar ao Pregoairo, sua
Proposta de Preço Ajustac ao Preço Hnal em até
(vinte e quatro) horas após o
encerramento da sessão do il
ncial ou de acord Dom prazo estabelecido em Ata no
dia do certame., ab
desclassificação, pod
o ser encaminhada via e-mail:
licitacao_acara@hotnail.com desde que esteja devid iente assinada, sob pena de
desclassificação
7.8. A apresentação da prop staifriplica plena aceitação, p r parte do licitante, das condições
estabelecidas neste edital e s 's anexos.
8. Q* CLASSIFICAÇÃO DAS PRC OSTAS
8.1 O Pre goeiro veri ficará as propostas apresentadas, d sclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos leste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o ulgamento.
8.2. kidésclassificação de proposta será sempre fundamentad i e registrada em Ata.
8.3. O Pregoeiro classificará'a autor da proposta de mer ir preço e aqueles que tenham
apresentado prop'stas em v lores sucessivos e superioré em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor pre çc. para participação na fase dei inces.
8.3.1. Quando nãc forem ve ificadas, no mínimo, três pr )postas escritas de preços nas
condições definidas no subite ri anterior, o Pregoeiro cia sificará as melhores propostas
PRLFflTURA DE
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sub

8.4.
• artig
ben
proc
tr.n

8.5.
O. SE

entes, até o máximc le três, para que seus auto, s participem dos lances verbais,
r que sejam os preçc oferecidos. .
endo :eventual .émpat entre propostas, ocritérip de:
de 1993, assegurandp-se •
,W2°YdaLei,n ° 8.5
õrviços:à) ptõduzido ia Pais, b) produzidos ou preí
.os,õu pr$tadõs po
rnpresas que invistam em
ia no País. tersistind D empate, o critério çle desem

ernpatei. será aquele prévisto no
ferência, sucessivamente,. aos
Ds por .empresas brasiléiras e e)
uisa e no desenvolvimento de
será o sorteio.

endo apenas uma prc osta e desde que atenda a to
eçô compatível com I c praticado no mercado; esta .pç

as condições & editale . estando
i ser aceita, devendo o pregoeiro

9. DA FASE DE LANCES
9.1.

ssificadas as propostas, de acordo com o Edital, o 'regoeiro dará inicio à etapa de
:ação de Iánces verbai pelos licitantes, que de irão ser formulados de forma
a, em valores distintos e decrescentes. O lance dever ser ofertado por preço unitário.
regoeiro convidará individualmente os licitantes elas ificados. de forma sequencial, a
ar lances verbais, a partir do autor da proposta classifi ada de É.
maior preço e os demais,
ii decrescente de valor

miei
para

do licitante da
Ç4Mi4
to de ordenação daspoposaé
........ •n.n
fl
YN
dJlk rflt
;rh
w
errada a etapa d elances, o pregoeiro identificai as: licitantes quaiifrcacias como
presas ou empresas pequeno porte, procedendo comparação com os valores da
colocada, se esta for empresa de maior porte, assii como das demais classificadas,
n de aplicar-se o disposto nos arts 44 e 45 da LC n°
3, de 2006

9.5.

o a melhor oferta válida tenha sido apresentada or empresa de maior porte, as
$ de pessoas qualificadas como microempresas ou e ipresas de pequeno porte que se
rem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da 1 oposta ou lance de menor preço
nsideradas empatadas com a primeira colocada

.9.6.

elhor classificada nos termos do item anterior terá o ireito de ofertar um ultimç lance
empate, obrigatoriamente em valor inferior ao da i irneira colocada, no ptazô de 5
unutos, contados a partir da convocação do pregoeiro

9 7 C&o a licitante qualificada corno microempresa ou e presa de pequeno porte melhor
classifiçada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitan1 qualificadas como microcmpresa ou empresa de equeno porte que se encontrem
.
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por cento), na ordem de
?cido no subitern anterior.
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iradaa proposta final
rpara que seja obtido
r condições diferentes

Pregoeiro poderá negociar com o
ssificada em primeiro lugar,
lhor . preço, observado o criteri de julgamento, não se admitindo
iquelas previstas neste Edita!

9S.

s a negociaçao do pr
1 0. DA

fl

, para o exercício do

, intevàlo de 5% (cir
'direito, no Prazo estat

o Pregoeiro iniciará a fase

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aceitação da proposta

TAI!NCEDORA

1

—

io:

cerrada a etapa de lances e depois da verific açã'de possivel empate, o Pregoeiro
rã a proposta classificada em primeiro lugar q ivan a compatibilidade do preço em
ao valor estimado para a contratação e sua exe iibilidade, bem como quanto ao
ento das especificações do objeto

1

rã desclassificada a proposta ou o lance vence dor com valor superior ao preço máximo
j que apresentar preço manifeSWhÇflt vpê$é
otados que ultrapassarem o valor est1itàtIb pela A dl

10.3. Consideta-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários sirnbólicos,
irrisórios ou de valor zero, inczmpstíveis com os preços doé insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos eiicargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitar4e. para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
10.4. Havendo neceasidade, c Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da iesma.
10.5. Sempre que a proposta rrelhoi classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
• subsequente, haverá nova ve ificação 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 sana erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registra lo 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 licitan'e deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
11. DA HABILITACÃO
y

-

travessa Sao José ri' 120— Praça da Matriz Centro — Acara i Pará. — CEP 68690-000

PREFEITURA DE

''AcAnA
UCScour,OOUM,u*ovAlllslt..

-

•

ja
uí4io Atará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ
PODER EXECUTIVO

Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens abaixo:
11.1. HABILITAÇÃO JURÍDIC-:
11.1.1. Copia do RG e CPF dos sócios da empresa Licinte devidamente autenticados em
cartório ou po membros da Qornissão Permanente de Licinção mediante a apresertação do
original:
1

1112. Registro comercial, no .aso de empresa individual: ,

.11 '

11.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi
tratando de sociedades comerciais e, no caso de socied
documentos de eleição de seus administradores; a Lei n° 10.4

devidamente registrado, em se
es por ,ações, acompanhado de
W2002 (Código Civil Brasileiro).

11.1.4. Inscrição <10 ato consttuti'io, no caso de sociedade
diretoria em exirGIcto;

civis, acompanhada de prova da

11.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empi
funcionamento no p £, e atode egi
rstro ou autorização p ara
copetente,
m
qua
no:a atividade assim o exigir.
wffi
OBS: O contrato soia poderá
apresentado na sua forma.
291 ter

sociedade estrangeira em
mento expedido pelo órgão

11.2. DOCUMENTAÇÃO REL.4T1VA À REGIJLARIDADEFIS
rio da

11.2.1. Comprovante de inscrçãc no Cadastro Nacional d:
Fazenda (CNPJ-MF):
1

11.12. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estai ial ou municipal,relativo:à sede da
licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível con )bjetO desta licitação.
11.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Ti )•utos Federais e à Dívida, Ativa da
União. reguIaridad' à Seguridade Social ou Certidão Con ri ta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procur ioria Geral da Fazenda 2 Nacional
(PGFN), da sede da licitante:
11.2.4. Certidão Negativa del Tributos Estaduais ou Cert ão 'Positiva .com efeito hegativo,
expedida pela Faze -ida Estadual, da sede da licitante ou Cert ão de Não Contribuinte;
1 i.R,5 , Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Cert ão Positiva com efeito negativo,
lãode Não Contribuinte;
expedida pela Favri.Ja Municipal, da sede da licitante
I

.1

11.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular, rio cumprimento dos encargos ociais instituídos por lei..,
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11.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. nos termos do Título Vil-A, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452. de 1 1 de maio de 1943
(Lei n0 12.440, de 07 de junho de 2011).
OBS. As licitantes que usufruírem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverãc
apresentar obigalciriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sôb pena de ser inabilitado.
11.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICA , 5JECNICA:
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 mínimo 01
(um) atestado de capacidade t.cnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada,
comprovando que já prestou ou preserviço dessa natureza
11.12. Alvará de Funcionamento:
11.3.3. Declaração de que possui estrutura e gdições de fornecer o objeto licitado.
11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIV$
À QUALIFICA Ç40 ECONÔMICO-FINANCEIRA:
MI
.

11.4.1. Balanço Patrimonial e lemonstrações corbeis do últim o exercício social, já exigíveis E
apresentados na forma da lei,que comprovem a boa situaç
lada E
ndiceE
sua substituição por balance$s ou balanços provisórios, p
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data
a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou
não tenha balanço firal de exercício, deverão apresentar bala
contábeis envol'verdo seus direitos, obrigações e patrimônio
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade fi
registrado no Órgão competente na forma da legislação vigen

aindE
iuidõ, relativos ao .periodo de su
iceira da empresa, devidamentE

etuados por contador ou tecnia
b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabifl de - CRC, os quais dévérão se
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidam te regstrado no Órgão cOmpetentE
na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanç( e demonstrativo, já dõvêrão esta
sua inclusão durante a sessão ot
inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada
apresentação a posteriores;
O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser ap
de abertura, documento Com probatório de registro na junta c
autenticados em cartório oul pela comissão, bem com(
Profissional - CRF (atualizada) com finalidade balanço r
Poder,á. também ser apresentada cópia da pubicação em jor
C)

sentados por copia do seu termo
mercial e termo de encerramento,
o Certificado de Regularidade
trimõnial ou editais de. licitação.
ai, -deidamenté autenticada.
-
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d) DEMONSTRAR. a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SO) e Liquidez Corrente (LO), maiores ou igual a,01 (um),
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extrídos de seu balanço patrimonial:
d.1) índice de Liqufriez Geral 11LG) maior ou igual a 1, obtida ela formula:
AC+RLP
1
LG= --------------------> 1
PC + F.LP
d.2) Índice de Solvência Gera (S3) maior ou igual a 1, obtka pela formula:
AT
SG= -------------------> 1
PC+ELP
d.3) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
AC
LC= -------------------> 1
PC
OBS:í Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido no
item 11.3.1. deste Edital, em que:
t
AC- Ativo Circulante
RLP - Realizável em Longo Pr*o
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo PrE
AT . Ativo Total,
á

da

11.41.1. Para sociedades a
publicação do balanço em di
11.4.2. Certidão negativa
extrajudicial, expedida pelo c
11.4.3. Certidãc Simp!ificada
11.4.4. -Certidão Especifica ,

sa registrada na Junta Comercial;

11.4.5. -Certidão de Inteiro 1
11.5. Observações do item

11.5.1.. Declaracão da licitan

ro de pessoal emprêgado(s) com
u insalubre e de 16 (dezesseis)
partir de 14 anos, nós termos do
9.854, de 1999).....
somente serão aceitos com data
hipótese de a licitante comprovar
.. .... .... . .
/
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validade superior ao convend onado, mediante juntada da norma
apresentados com a valida d expirada acarretarão a inabilitação

11 5 3 Os documentos nece1 arios a habilitação poderão er apresentados em original, por
qualquer processo de copia au nticada por canorlo competee ou por servidor da administração,
ou puFlicação em órgão da mpressa oficial Na hipótese da apresentação de documentos
originais, este serão anexados fO processo licitatorio
11 5 4 A aceítação dos documentos obtidos via "Internet" fropra condicionada a confirmação de
sua validade, também por esse meio, se a Equipe de Apoioh Jo Pregão houver duvida quanto a
.

11.5
ou
11..

.

.

.

.

1

)s documentos exigids para habilitação, c.onsoant s o estabelecido neste Mulo, não
em hrpote'e alguma, ser substituídos por protocolos ue configurem o seu requerimento,
entados po meio de fits, discos magrieticos e filmes
4 ausência de docurnentp ou a apresentação dos documentos de habilitação em
lo com o previsto nesse titulo inab ta 1 aoflhfPnter

w

çt

1 tS t

12. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO Ep PREGÃO
12.1. Constatado o atendimento às exigências fixadas nc edital, a licitante será declarada
vencedora;
Rn

12.1.1. Na hipótese acima destrita, havendo alguma restriç na comprovação da regularidade
fiscal das microemDresas e empresas de pequeno porte, ser assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo terno inicí#litt4rrOsponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame prorrogaveis por igual período, a critérb da Administração Pública, para a
regulaíização da documentaç'o, de acordo com a LC 12312006, atualizada pela Lei
Complementar n° 14712014;
121,Z'A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará na
decadência do direito a contratação.
122 Se a licitante não atender às exigências para a habili ação. será inabilitada, passando o
Pregoeiro a convocar a oferta subsequente de menor preço, n gociará com o seu autor a redução
de preço, e decid"a sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação, e assim sucessivamente, até a apui ação de uma oferta aceitável cuja autora atenda
aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora:
12.1 Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro.
pela Equipe de Apoio e facultado aos representantes que assim o desejarem presentes a sessão
deste.Pregão.
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12.4. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos
relevantes que ocorreram, e qUe deverá ser assinada pelo Pregoeiro, 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 validadequçlquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a sessâo respectiva que não tivereín registro na referida Ata:
12.5. Quando todas as propoLas escritas forem desclassific das ou quando todos os licitantes
forem inabilitadoso Pregoeiro! poderá suspender o pregão.e estabelecer uma nova data, com
prazo não superior a 08 (oitd) dias úteis, nos termos do?irt. 48, § 30, da Lei 8.66611993 e
altera es posteriores,.para o rpcebimento 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 vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua ,proposta. não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, examim r e verificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da
WC
aplicação das sanções prevista.; na legislação pertinente.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
EM
anulação de atos anteriores à
13.1 1. Nas hip3teses de proviménto de recurso que levc
realização da sessão pública precedente ou em que seja o ulada a própria sessão pública,
situação emque serão repetidos os atos anulados e os que d. e dependam.
rJ
MI

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor, 'Jassificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do art. 43, §1 1 da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses. serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento dá 'etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor .e decorrida a fase de uegularizção fiscal da licitante qualificada
como microempresa u empresa de pequeno porte, se for 'o caso, qualquer licitante poderá, ao
final da sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer d,e forma imediata e motivada, isto
mo os.
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e ocr quais

PREFEITURA
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14.1 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir e admito ou não o recurso,
fundaentadamente.
m
1

1421. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de pdmissibilidade co recurso:
imediata e motivada ido licita te quanto à intenção de recorrer
14.2.2. A falta de mnifestaç
importará a decadêriõia desse lireito.
1423. Uma vez a,,mitido o r urso, o recorrente terá, a pa ir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, fie ndo os demais licitantes, desc logo, intimados para, querendo,
apresentarem c:ont'arrazões e outros três dias, quei come , rão a contar do término do prazo
do recorrente, sen lo• lhes ass jurada vista imediata dos ele entos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
14.1 O acolhinenf c o recursq invalida tão somente os atos i suscetíveis de aproveitamento.
14.42Os autos do processo pe manecerão com vista franque ia aos interessados, no endereço
constante neste Ec i a.
14.5. Os recursos d erão ser ecididos no prazo de 05 (cinc dias úteis.
14.6. O resuitad do iecurso rã divulgado mediante afixaç no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal deACard Estado Pará, órgãos de imprensa o 'ial e comunicado aos interessados
via correio eletrôni W.
la do Departamento de Licitações,
14.7.i O recurso a í-ri inistrativc deverá ser protocoldo na
-- - sede da Prefeitura 4unicipal c Acará, localizada na Trav. S José n° 120, Bairro Centro, cidade
de Acãrá/PA, Cep: 69.690-000 no horário das 09:00 às 13:00 ioras.
15. A ADJUDICAÇÃO E HOMOL 'GAÇÃO
15.1. O objeto da Ii±ação ser adjudicado ao licitante declara o vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja ifte'posição de recurso, ou pela autoridade c rnpetente. após a regular decisão
dos recursos apre' entados.
15.2 Após a f as 1 recursal. ;onstatada a regularidade d s atos praticados, a autoridade
competente homol )gará o pro dimento licitatôrio.
15.3. Homologada a licitação ela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para
assinar a ata de ré jistro de pr ;ô. no prazo e condições defini as neste Edital.

\.

16. DA i 'A DE REGISTRO DE PREÇC SE ADESÃO
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• 16.1i
conta
• prazo
preji1

ómologado o resultac
s a partir da data de
e. validade encontra-,
das sançõçsprevistE

da licitação, terá o adjüdicat
ia convocação, para assinar
nela fixado, sob pena de dc
teste Edital.

162,
pode
venóË

prazo estbélecido r
ser prõrrôdado urna
)r(s), durante o seu trE

subitém anterior para assina ra da Ata de Registro de ' Preços
ca vez,, por igual período, q indo solicitado pelo(s) licitante(s).
curso, e desde que devidamc te aceito.

163
• 'ouen
• .an.uêi.
/%• nb4u

ata.de registro de pre
àde da a.dminiátração
a• do .óraãõ çjetenciad
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nela
não :
partip

durante sua validade, p
blica que não tenha parti
desde que devidàmerite
regras estabelecidas na

berá ao .forn,ôedor be
belecida optar pela
udique as
•. brigaçõe
nte

iãrio da Atã de Registro
ação ou não do fornecir
eriormente assumidas c

lo o prazo de 3 (três) dias úteis,
• Ata de Registro de Preços, cujo
air do direito à contratação, sem

ser utilizada por qualquer órgão
o do certame licitatório, mediante
icada a vantagem e respeitadas,
O
8.666,, de 1993 e neste édital.
Preços,, observadas ás condições
ito, desde que este fornecimento
o órgão gerenciador e órgãos

.,Ãiteni41!àe
hrH .pod;Øèxceder,
. . H*;H H

: fl

16
• por 6'
•eréi

adiêiiõSe 4u&ee rei
ou enticízdê, a cem
tdoaria ata ce registr
D

adesões a ata dej
vo de cada item rgl
'quarit
• orgap
aderir em
•

v16;7

IAÉ

Ü%

do
e
•'gr

:p&wm

fl

rrfl

t%SJ WUà

do
àr
órgão não parti
eà
imento pelo fornecedoil das obrigações contratualnente assumidas e a aplicação,
,ada a ampla defesa o contraditório, de eventuais penalidades decorreptes do
mprimento de clausulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
trências ao órgão gerenciador

16.8; Após a autorização do orgão gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a
cont.ç tação solicitada em ate noventa dias observado o prazo de validade da Ata de Registro
os
de P
1

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
16.8
praz para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solici da pelo órgão não participante
17 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE, 1
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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/retirr o instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização).
se

17.2. A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) das úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou apeitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital..
17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornec',dor, e aceita pela Administrao.
17.4. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTÉ assinar, o contrato através do
certificado digital.
18. DO PREÇO
18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo fos serviços ou bens registrados.
cabendo ao árgão gerenciador j5romover as negociações juntqYaos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea,,,
do inciso II do caput do art. 5 da Lei n°8.666. de 1993.
18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preçq' raticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenckdor convocará os fornecedor4 para negociarem a redução dos
.4.
preços aos valores praticados po mercado.
ML 052,11 E1M2,1M
18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus pàços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem apliçção de penalidade.Fk
18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que acitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
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 dc compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem 4plicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados;

4

18.3.2.ol Convocar os demais fordecedores para assegurar iudlPortunidade de negociação.
18.3.3. Não havendo êxito nas legociações, c órgão gerenciai1or deverá proceder , à revogação
da ata de registro de preços, a ptando as medidas cabíveis p*a obtenção da contratação mais
vantajosa.
LI
/
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19.DA ENTREGA E

E DA FISCALIZAÇAO

191. O produto deverá ser
completa segurança durante o

ritregue laconditnado ack
nsporte

Jmente, de forma: a permitir

19.2. Os volumes contendo o
dados constantes da Nota Fisc

oduto deverão estar, ainda,
e o endereço de entrega

itificados externamente com os

19.1 O recebimento do produi
por outro servidor - designado
ACARA.

devera ser efetuado pelo C
ra esse fim, rpiesentand

e do Serviço de Almoxarifado ou
PREFEITURA MUNICUSAL DE

19.4. A atestação das faturas
Serviço de Almoxarifado da

rrespondentes .ao íõrnecimc
REFEITURA MUNICIPAL

do produto caberá ao Chefe do
E ACARA ou a outro servidor

19.5 Nos termos do ad
acompanhar e frscahzar a
relaciõnadas.icorn, a

Lei n° 8.666, de 1993, .s'
a dos bens, anotando em r

designado representante para
stro próprio todas as ocorrências
ário â regularização de fa!has ou

19.6. A fiscalização de
Contratada, inclusive pe

e

rireduz a responsabilidade da
ridade, ainda que resultante de
ência desta. não implica em
epostos, de conformidade com o

art. 7O4a lei n°8666,de
19 7, O repressntan$ ci
relacionadas com a exec
funcionarios evenfuaIrien

contrato, indicando dia, m
vidos, determinando o que
•ncaminhando os apontame

IøçqS rfØdp MÍ Pw*&ncias
e ano, bem como •o• nome dos
necessário à regularização das
s a autoridade competente para

as Pró:.id4hpiascabíveis
20. DAS OBRIGA
20.1. A Contratada deve cumpi
sua proposta, aFsum!ndo coma
boa e perfeita execuç!ao do obje

\CONTRATANTE:
todas as obrigações const
xclusivaménte seus os ris(
e; ainda:

20.1.1. Efetuar a entrega do o
em perfeitas condições
local constantes rio Edital e s is anexos, acompanhado
constarâo as indkaçôes refere tes a marca, fabricante,
garantia ou validade:

es neste Edital; seus anexos e
e as depesas decorrentes da
nforme.. especificações, prazo e
'respectiva nota fiscal, na qual
delo, procedência e prazo de
•

• 4..
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20, 1.2. Responsabilizar-se peles vicios e danos decorrentes
12, 13e17a27,do Código deD efesa doConsurnidpri(Lei n c

objeto, de acordo com os artigos
078, de 1990),

20.1.3. Substituir. reparar ou c Drrigir, às suas expensas,
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
20.1. 4 . Comunicar à Contratanle, no prazo máximo de 24 (vii
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimeri
comprovação;
201.5. '1anter, durante toda a' :ecução do contrato, em
- assumidas, todas as condições i habilitação e qualificação
20.1.6. Indicar preposto para mór sêntá-lã durante a execuç

prazo fixado neste Termo de

e quatro) horas que antecede a
do prazo previsto, com à devida

Ápatibilidade. com as obrigações
idas na licitação; •
io çontrato.;

20.2. Caberá à Contratante:
20.21. Receber o objeto no prazc e condiçõés estabelecida ,
ir•

20.2.2. Verificar rr'inuciosament
provisoriamente com as es r-1
aceitação e recebimento definitivc

Edital e seus anexos;

.
,

no

ÍddIJdLi beqttecebidos
fins.. de

ç4j9oSt;.

Ll
II
O

20.23. Comunicar à ContraWd

20.2.4. Acompanhar e fi

GõTiirtïtda, atftË de

DÕ
20.2.5. Efetuar o pagamento à
no prazo e forma estabelecidos

VANOVA, rflSTOfflA

rttrtada no valor àorrespd
Edital e seus anexos;

? nte ao foecimento
rn
do objeto,

21. DO PAGAMENTO
21.1. O pagamento será realiza
data final do período de adimpi
em banco, agência e conta corr,

no prazo máximo de até 3 O trinta) dias, contados a partir da
énto a que se referir, atravi de ordem bancária, para crédito
e indicados pelo contratado

212. Os pagamentos, decorren
trata o inciso II do art. 24 da Le
dias úteis, contados da data da
n° 8S66, de 1993.

dê despesas cujos valore É ão ultrapassem o limite de que
566, de 1993, deverãô sere f tuados no prazo de até 5 (cinco)
s termos do art. 50, § 30, da Lei
resentação da Ndta Fiscal,

21.1 O pagamento somente E
competente na nota fiscal aprese

•

á autorizado depois de
3da.

f tuado o "ateyto" pelo servidor

.r
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21.4. Havendo erro na
contratação, ou, ainda, ci
obrigação financeira pe
pagamento ficará sobrest
1
hipótese, o prazo para
situação, não acarretandc

entação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes á
ncia que impeça a liquidaçãç da despesa, como, por exemplo,
?, decorrente de penalidadeimposta ou inadimplência, o
é que a Contratada providen9ie as medidas saneadoras. Nesta
lento iniciar-se-à após a comprovação da regularização da
uer ônus para a Contratante.

21 5 Será considerada
banóWia para pagamento

lo pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

21. 6. A ntes de ca
ad pagament D á contratada, será necet4rio
ss
comprovar a manutenção das
condições de habilitaçãoexigida 's no edital.

ti

21.7: Constatandose a situaç ão de irregularidade da cá tratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para, q ue, no prazo de 5 (cinco) dis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente su defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério a contratattE
havendo regulariza,,ã o ou sendo a defesa consid-ada improcedente, a contratante
'esponsáveis pela fiscalizaçL da reqularidade fiscal Quanto
á ew$t4n.dpagpPwnto ajprefetuado,
para que sejam acionado
neçeSjLs b,rtgkâz. o r4dento de
seus créditos.
.

91 Q Porciotir,rlri
. J.
•I

–

irrcri

hP

JI uhd LlLtÃI 1!.'..

1Ii.hI

100

rescisão contratca nos
contratada a ampla defesa.

áO

J¼ fl.1 I

administrati%
,

— 21 10. Havendo ,si efetiva exe4ução do objeto OS pagamen
até que se decida pela rescisã do contrato, caso á contrata

VIANOVA.
wç'óp
serão teauzdcf6s riorrnàlrnente,
não regularize sua situação

21 11. Somente por motivo 4,, economicidade ou outro in
devidamente justifcado, em qtalquer caso, pela máxima a
rescindido o contrato em execLfão com a contratada inadim

asse .público de alta relvância,
nidade da contratante, no será
nte. . . . .

21.12. Quando co pagamen4'será efetuada a retençãi
aplicável.

ributania prevista na legislação

21.12.1. A Ccintr&tada regi
Complementar ii" 123, de
contribuições abrangidos po'
apresentação de cornprovaçi
tributário favoreeido previsto

• Nácionai, nos • termos da Lei
butária. .quanto aos impostos e
3gamento ficãrá condicionado á
il, de que faz jus ao tratamento

ente optante pelo Simp
não sofrerá a retenção
Se regime. No entanto;
«meio de documento 01
tenda Lei Complementar.

r

22. P S SANÇOES ADMINISTRATIVAS
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li
22.1. Comete infração a dministrativa,
nos termos da
licitante/adju dicatário que:

Lei n° 10.520 de 2002, o

22.11. Não aceitar'retirar a nàta de empenho, ou não as
,5;jnar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de Uafidqde da proposta:
22.1.2, Apresentar documentaço falsa;
22.1 3. Deixar de entregar os dcumernos exigidos no certamt;
221.4. Ensejar o 'c1tardamertb 'da execução do objeto;
22.1.5. Não martivé a propos
22.1,6. Cometerfçude fiscal'
22.1,7. Comportr..se de modo — `idôneo;
22.2.::
22.2. Considera-se comportaMento inidôneo, ent're outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quahto
ao enquadrarnet
como ME/EPP ou o conluio e ntre os
licitantes, em qualquer momento da licitação,
m
esmo após o encerramento da fase de lances.
22.3. O licitante/adjudicatário ctue cometer qualquer
das infrações discriminadas anteriormente
ficará
sujeito, sem orejuízo da Iesponsab ii idade civU e criminal, às seguintes sanções:
au

22.3.1. Multa de vJ% (Dez poVento sobre o valor estimado do(s) itemts prejudicados pela
conduta do licitante:
22.4.'A Penalidade dá multa podd ser aplicada cumulativamente com a sanção de impdimento
22.5. Sanções por atos praticados no decorrer da contratação:

a

22.5.1. Advertêncba por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarre tem prejuizos
significativos para . Contratante;
22.5.2. Multa moratória de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência,
até o máximo de iO% (dez porcento) sobre o valor total
do Contrato, quando o Contratado,
injustifcadame
ou por motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à
Autori zação
i
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 mesni percentual do
subitemacima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

41
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pprsão dê licitar
va pela qual a Adi

que

PODER EXECUTIVO

impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade
nistração Publica opera e atu concretamente, pelo prazo de ate

Declaração de inido
1', idade para licitar ou contratr com a Administração Publica,
to. perdurarem os m(
)tyos determinantes da puniç$ ou até que seja promovida a
ação perante. .a própria
autoridade que aplico,, a penaljJade, que será concedida sempre
or tratada ressarcir a (
oltratante pelos Prejuízos causdos,
'mbém. ficam sujeitas
às e os profissionais qi
m sofrido. cc
de quaisquer
i eiiiiam praticado atos

penalidades do art 87, III

1

éIV da Lei n° 8.666, de 1b93, as

'ração definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
4os,
licitos visando a frustrar os objetivos da licitação,

22.6.3. Demonstrem não poss
nr idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
22.7. A aplicação de qual
administrat,o que assegurar
.....................
9.784, de 1999.

PREFErp DE
das OsnalidadAs.
..anaw

lia LI

ir o.000,

--

nraikM.,

oe 1993, e subs- í'diarjamen
M

11 1

à

na Lei n°

'v-

22.8 A autoridade competente na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da propotcionalidade
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer, fato superveniente que impeça a
realização do certrrie na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunícã
aç o em contrário pelo Pregoeiro.
23.2. A, Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das prcpostas ou para sua abertuja.
23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, ,o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que nã
o alterem -a
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho
fundamentado,
registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes valièja
eficácia
de e
para fins de classificação e habilitação.
23.4. A.homologac'c, do resultado desta licitação não implicará direito á contratação,

-
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Ps normas dièciplinado

•

da .di puta entre os interessa
princíj 1oda'isononiia, a finalk

da licitação seFão sempre ir
, dsde que np comprornel
e e a segurançá da contrata :

Dretadas em favor da ampliação
õ interesse, da Administração, o

23 . & T 5s licitànteSpsumem 1
a Ãdh
da. cài
çãooü do

)s os custos de preparação
nhum caso,., responsável pc
processo licitat9rio

resentação de suas propostas e
ses custos, independentémente

stabeIecidos rbste': Edital e
nto; Só se: iniciam É vencei

is Anexos, .excluir-se-á 9. dia do
s prazos em dias de expediente

s formais n! ao essenciai

ia resultará automaticamente no
irnento .do ato, observados os

23.7

dont agem

.

• início,

• naAd

iistraçâo.
esatend'ifherjto de
rito do Iicrbhte, d
da oriomi€ 4 e do

e seja possível o.aprc

23.9.», Ei caso dedwErgênc
que cor )Ôem o ørÕCesso. n

disposições deste Edital
rá as deste Edital.

23.1Ó

ifite

'público.

e reponsE

seus anexos ou demais peças

s e dos

'õuiÃabi,htaçãóÕ:.licitan
civis e penais cabve,s
23 li No julgamentp das
a seu critério, solicitei o a'
23.12 Se houvei so}citaç
rido possível, ainda, a aüteril

ipressntaøos 'em Original 'ou em
,ao dos 'mesmos pelo Pregoeiro

diligência poderá ensejar

inabilitação 'do !icitane ou a

• ou Equipe de Moi:.
23.13. O não cumprimento
desclassificação da proposta.
23.14. Para atender a seus ml
alterar quantifaflvos sem que
obedecidos os limites cstabelec

esses, a Prefeitura Munibip
o implique alteração, dos p
bs no § 19 do art. 65 da Lei F.

? Acará reserva-sê á direito de
)s unitários ofertados por item,
ralh°8.666193.

23.15. Ás licitantes não terão ii,
licitatório, ressalvado o direito di
suportado no curnpiuento do c

rito a indenização em decorri
contratado de boa-fé .de sei
rato administrativo.

a da anulação do procedimento
arcido pelos encargos que tiver

23.16. integram este Edital:
23. 1 $1tAnexo1 Te-mi odeR€

Traves São 5csé . 20— Praça d

ncia;
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PODER EXECUTiVO

23.16.2 Anexou..- Pianilha Orçamentaria e suas Quantidades.
23.16.3. Anexo ifi - Modelo de proposta Comercial .
2316.4. Anexo IV - Modelo de Credenciamento/Procuração;
23.16.5. Anexov -- Modelo de eciaração de inexistência de Fato Impeditivo;
23.161.er
Modelo debuc?aração de Pleno Cumprirr;pnto aos Requisitas da Habilitação:
23.16.7. Anexo VIL - Modelo de.j Declaração para Microempres e Empresa de Pequeno Porte;
23.16.9. Anexo viii... Minuta da Ata de Registro de Preço.
23.16.10. Anexo IX.- Minuta

d+on trato administrativo.
___

24. DO FORO

24.1. As questões decorrentes a execução deste lnstrumeno, que não
pos sam ser d irimidas
administrativamente serão prJ)çéssacfas e julgadas no Forer da Cidade de ACARAJPA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
rV

1 Acará/PA, 29 ce m aio de 2018.
UI PJ,

1

:-

MARCE SILVA DE SOUZA
,," Pregoeiro

MARCELO SILVA DE
SOUZA:731274932
15

Assinado de forma digital
por MARCELO SILVA DE
SOUZA:73127493215
Dados: 2018.07.20 08:25:49
-03'00'
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ANEXO 11
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 250501/2018
1. OBJETO:
1.1. icôntrataÇão de empresa especializada para realizar serviços mecânicos em geral
destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Acará/PA, em quantidade
compreendida entre aquelas nformadas no Anexo 1, do presente Edital, quando deles a
PREFEITURA MUNICIPAL DEItACARA tiver necessi,dade de adquirir em quantidades suficientes
para atender a administração municipal.

1.2.
Em
AC/
.j3
será

2. 1 21
• 2.1.
• técni

.
quarmuaaes.
que.
, destinadbs a a

fls listados no AN

essariamente adqi.

ÇEDlIbIEN1

n a ser adqLiridas serão aefinidas no Pedido ou Nota de
'r as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

- Termo de Referência, dçtste instrumento convocatórjo não
em sua totalidade, pois useus quantitativos são estimados,
fins de adjudicação e POste!ipr convocação para assinatura do

3:

)s .objétbs

as do Anexo

Itcitsnte ver
fome MeMô e Sni
ACAI

WA
tos a serem adjudicados pe

pfdeedigáit os vWdo o
PREFEITURA MUNICIPAL DE

xpensas, no todo ou em par
5es resultantes da sua exeô,i
io prazo de garantia;

os serviços pestados, em que
o ou que vierem a aprésentar

':• ........

2.3.
Øarar pu. dd
se v€ ficarem VíCi(
deféil s,idurantó. se

ir, as

2.4. / arrpresa.ver
dote ndo ser:viçc
•prest los;, a partiPc;
faSr røtiraøadd
asexi
ias; sujeita $5 pena
2.5..

11Ç

o limito para os s
justificativá previa

1 buscar e fazer a devolução

Ia nas instalações ca õmp
da autorização de fõrnecirn
máximo 02 (dois) diàs corrid
les previstas no contrato;
serem executados
e da contratada e

veículo, para que prestação
sa, dar garantia dos serviços
o a empresa .vencedõra.déverá
estando esta, se não cumprir

itratada será de 02 (dois) dias
pela contratante,

.4 .
Centro - Acará 1 Pará -. CEP 68690.0S
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2.6. Todos os ser os terão ARANTIA
mínima de-90 (noventa) dias, no caso de reposição de
peças agarantia referente
as 1
'0 s
pkças deverá ser padrão do fabricante.
3. DO PREÇO E CONDIÇÕS

bE

PAGAMENTO:

3.1 -,.,,.Os preços dos 'tens para
l tornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da
Proposta da l'citapte vencedo:, 'sendo que, o valor de cada compra será
o valor da verba
disponível, repF?.ss 1 dapelo pforama de cada órgão,
4. DO PRAZO E LCAL DA

NTREGA DO OBJETO:

4.1. O.prazo pare ornecinieiriti dos objetos descritos; nesta lidação não poderá ser superior ao
estipulado no cortrato administljativc. a contar da emissão da nota de empenho,
4.1 109 ,

objetos serão entreg4b ;a sede do município de 4cará e conferidos por servidor ou
servidores desiariaclos pela adrinistração pública municipal.

que

4.3. Caberá ao serviqor ou seriores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em
parte, o objeto
não estja de acordo com as espe'ficações
c
contidas no Termo de
Referência. bem copo
deternpar
prazo
para
suI?stituiçãq
$o
objeto
eventualmente
fora de
1
especificação.
1
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ANEXO II
PLANILHA DE QUANTIDADE

PREdÃO PRESENCIAL (SRP) N ° 250501/2019
1. INTRODUÇÃO:
1.1.

A Prefeitura Municipal de Acará necessita adquu ir o objeto destinados a Prefeitura Municipal de
Acará.

2. OBJETIVO:
2.1.
A Prefeitura Mun;cipai quer contatar Empresas Especializada
. e Comprovadamente Experiente na
ramo, para fornecera objeto dest a licitação.
3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS
-• ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1. GoViforme abaixo,, listamos
espec ifica ção técnica.,,

05

Produtos/ serviços a

serem licitados, em conformidade com sua

RELACÃO DE PRODUTOS/SERVIrOS

iN

4. PLANILE ORÇAMENTÁRIA.
ÀW

1.

4.1. Conforme abaixo, listarç

1

MAcará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ADARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO III
MODÈLO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 250501/2018

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 0ç1
objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos
constantes na especificação do Anexo 1 deste editar;
b)

Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral
das obrigações decorrentes da licitação, de acordo com
S[1
do Anexo li deste edital;
C)

Até a formalização da contratação esta proposta constit
uirá um compromiisso de nossa parte,
observad o as condições d o Edital;
YQ

r. W01à

d) Demais espejfpr,a2ões:
9411MUiR 02

- Forma de Pagamento:
-Condição dosServiços:
- Prazo de Execqçao dos Serviços:
-Validade daPr22osta Comercjal
- Dados bancários:

Loca! e Data:
Nome e Assinatura do representante legal
Papel timbrado do Ucitante

PREFEITURA DE
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ANEXO IV

l0D9.4 DE CREDENCIAMENTOIPROCURAÇÃO
PRE&fo IPRESENCIAL (SRP) N° 250112018

A (nome da empresa) -.
ne
completa - nome, tG, CPF,
instrumento de Tiandato, nom
(nome, RO. CPU, nadonalidaq
poderes para junto a PrefeitLk
representar, a '3LflrJrgante na
25050112018, usando dos recw
especiais Dai-ci der,j,jm tt

-,
CNPJ n.°
sede à
ato representada eo(s) (i atores ou Sácios, comcom
qualificação
Jionalidade, .éstadà civil, .pi
ssão e endereço), pelo presente
e constitui seu(s) Procura( /Representante(es)
O Senhor(es)
estado civil, profissão e en reço), a quem confere(m) amplos
Municipal de Acará, para,
'aticar os atos necessários para
itação na modalidade de
EGAO PRESENCIAL (SRP) N°
)s legais e acompanhando,
Conferindo-lhes ainda, poderes
IIlLrpo.Qs, apresentar 1
nces
verbais, negociar preços e
demais condições, confessar, lrnsigir, desistir, firmar comp r
'lissos ou acordos, receber e dar
quitação,podendo ainda. substabelecer está para outrem, k
om ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom fittne e valioso.

R

1

Local e Data:

Nome

12,

1

ec Assinatura

do representante leqal

NCW.A LI is róN

CU1

.:
..

Travessa são Jv e i' 120- Praça da Matriz centro -Acará/ Pará.- CEP 6869Q-N1

.H

(5 ntJ

Municipio 35 Acará
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO
REGULAR PERANTE O MINISTERIO Dp TRABALHO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 250501/2018

A (nome da empresa) - ____________, CNPJ n. °
com sede à
neste aio representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)___________
interessada em p'rticipar da licitação, em epígrafe que se p: ocessa no processo administrativo
acima indicado que visa Cóptrataçâo de empresa espicializada para realizar serviços
mecânicos em geral destinádos a atender as necessiddes da Prefeitura Municipal de
Acará/PA, sob as enas da Lei o que segue:
a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, assim corno, que está cient& da obrigatoriedade de declarar
ocorrências øosteriores;
b) Declara, sob as penas, Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXI!! do artigo 7 1 da
Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em seMçõs perigosos ouíonsalubres, não
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 ezesseis) anos, salvo na condição
• de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. íj

Local e Data:

Nome e Assinatura do representante legal

Papel timbrado do licitante

/

•

Travessa

São José t1.

J. - Praça da Matriz centro - Acará / Pará - CEP 68690-003

J

PREFEITURA DE

ACARA
-

-

trtcs

(3

Municipm ao Acará
ESTADO DO PARÁ
-

-
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ANEXO VI
MODELO D! DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO
ApS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREcÀO PRESENCIAL (SRP) N° 29501I2018
1

A (nome da empresa)
CNPJ n.°
com sede à
-_______
_____, nte ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa
m RG. CPF, !1acionalidade estado civil, profissão e endereço)___________
noe.
Interessado em participar da Iiè.5itação em epígrafe que se prpcessa no processo administrativo
indicado que visa a Contrataç&o de empresa especializada para realizar serviços mecânicos
em geral destinacos a ate 'der as necessidades da Prefeitura Municipal de Acará/PA,
DECLARO, sob pens da Lei, (' PLENO
CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
Local e Data:

IRE
giav

Nome e Assinatura do represe9'nte legal
CM

Papel timbrado do licitante

n

\.

PREFEITURA DL

M
Travessa São Jo,é r°. 120 - Praça de,. atriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690.t'O0

-

AcARA

(a

_

Munic:pio d5 Acará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO A DARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO P9RTE
PREQÀO PRESENCIAL (SRP) N° 2 50112018
,

:~

...

A empresa.

.

.. 1

.............

(rã ~o social da empresa), inscrita no

CNPJ sob n° ...................................por intermédi de seu representante legal o (a)
Sr. (a)............................ ................... ...
(nome do representante legal)..........
..

.

1 ...

..

...

....... . ....... .... ........ portador (a) da cédula
.

.

de identidade F<G no....................do Ertado do__
.................(Estado emissor
do documento) e r:scrito (a) n CI)F/MF sob n° .....................DECLARA. sob as
sanções adminisutivas cabívts e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
11

1

considerada:

( )

MICROEMPRESA, cororme Inciso 1 do artigo 30 d Lei Complementar n° i23, de

14/12/2006 e suas aUerações;

()

EMPRESA DE PEQUENO ORTE, conforme Inciso H do artigo 3 0 da Lei Complementar

n° 123, de 14/1212006 e suas alt rações.
Declara ainda que, por ireencher os requisitos legais j pretende usufruir do direito de
preferência para contratação n presente licitação, -na formado parágrafo 2 0 do art. 44 da Lei
Complementar n° 12, de 14 de dezembro de 2006 e suas alkeações, não se enquadrando nas
vedações constantes do parágrafo 4 0, art. 30, do referido Diploma Legal.

Local e Data:

Nome e Assinatura dorepresertnte legal
Papel timbrado ao licitante

PREFFITLJRADE

-.

AVARA
írayessa São José n°. 120 - Praça a:.Matriz Centro

-

Acara / Para - C EP 6890-03

--

-

..

eW
()
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ANEXO VIII
MIN JTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°250501/2018
Aos ........dias do mês de..................do ano de 2018, no Municipio de Acará, Estado do Pará,
na sede da Prefeitura Municipàl De Acará Pará, sito a Tra. São José n° 120. Bairro Centro,
cidade de Acará/Pa, por intermédio do E xma. S r a. 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
normasi legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial (SRP) No 170101/2018, RESOLVE registrar ospçeços para Contratação de
empresa especializada para r alizar serviços mecânicos em geral destinados a atender as
necessidades da Prefeitura IV unicipal de Acará/PA, tendo aido os referidos preços oferecidos
pela empresa cuja proposta foi Iassificada em primeiro lugar n certame supracitado.
-

.

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

.

DO OBJETO

1.1 -- Os preços para fornecimento combustíveis automotore' para PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ/SECRETARIAS MIJJNICIPAIS E/OU FUNDOS MU ICIPAIS são:
: ,

ITEM

SERVIÇOS

-

1_— MAQUINARIOS• MACANIA
2

UM)

QTD

H

1000

MOTOCICLETAS -ELETRICOS

P.UNIT

TOTAL

750

MOTOCICLETAS.- MEcANIcA

4

VEICU LOS LEVES-ELETRIcOS

H

2250

5

VEICULOS LEVES-FL NILARIA E PINTURA

1-1

2250

H

2250

IIIcULoSLEVS-MEcANIcA
7

VEICULOS LEVES

8

VEICULOS PESADOS

-

ELETRICOS

H

2500

9

VEICULOS PESADOS

-

FUNILARIA E PINTURA

H

11 LOS PESADOS

-

MECANICA

H

q1 2500
2500

10
11

-

RETIFICA

H

VEICULOS PESADOS - MOTORES

MO

2250

-

R1 1 A-

H_A 2500

TOTAL ESTIMADO

1. Razão Social;
2. CNPJ n°;
1 Endereço;
4. Telefone e endereço eletrônico;
5. Nome do representante legal.
CLÁUSULA SEGUM)A

-

DO P EÇO
.

2.1. Os preços registrados poaer4 ser revistos em decoriênciaØe eventual redução dos preços'
praticados no mercado ou de fato que eleve o susto dos serviços ou bens registrados, cabendo

PREFEITURA DE -

kr

1

Travessa São .'ÕSé r. 120 - Praça da',, M;riz Centro —Acará 1 Pará
,

11

--

CEP 68690-0r0

-

-

4o~\

J1%

(sfls4J
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li

ao órgão gerercac1or promier as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições coriddas na alínea j'td" do inciso lido caput do art.35 da Lei n°8.666, de 1993.
2.2: Quandoo preço registrado tornar-se superior ao preço fraticado no mercado por motivo
superveniente. o órçjto gerencdor convocará os fornecedor d para negociarem a redução dos
preços aos valores Ptticados elo mercado.
2.2.1. Os fornecedpres que r'o aceitarem reduzir seus proços aos valores praticados pelo
1
mercado serão libe os do cc.rjpromisso assumido, sem aplição de penalidade.

iI

2.2.2. A ordem :e classificaçã.fros fornecedores que aceitar 4n reduzir seus preços aos valores
de mercado obse'vrã a classif'bação original.
1V
2.3. Quando o prego de mercdo tornar-se superior aos pre$s registrados e o fornecedor não
puder cumprir o corhpromisso, 4 õrgão gerenciador poderá:
2.3.1. Liberar o forkecedor dq'compromisso assumido, cas a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem àplicação da penalidade se corkirrnada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados;e

UJE

2.3.2. Convocar os demais forndcedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
RR

2.3.3. Não havendo êxito nas rgQcia~ o órgão gerericiador deverá proceder à revogação
da ata de regisfio de preços,MIAad$ando as medidas cabíveis pára obtenção da contrataç mais
vantajosa.
IU

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RAZOS
- 3.1 O presente terno de registrdde preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano.
5 a contar da
data de sua assinatura.
3.2 O fornecedor cnInDromete-s4a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital.
CLÁUSULA QUARTA - DA CORATAÇÃO
3.1. Dentro da validade da Atai de Registro de Preços, o fornecedor registrado põcerá ser
convocado para assinar o Tern4 de Contrato ou aceita r/retira.io instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta cc,ntrato/Autifização).
3.2. A adjudicatária terá o prao de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
• convocação, para assinar o Ternjso de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, contorme o
caso sob pena de cecair do direito à contratação, sem preiuízo das sanções previstas neste
Edital.

ff
3.3. O prazo previsto no sul) :''m anterior poderá ser prorrogado, por igu 1 período, por
solicitação justifCF cia do fornece., r, e aceita pela Administraço.

-/ \
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-

-

,
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14. A licitante ercedora 4everá OBRIGATORIAMENTE assinar, o contrato através do
certificado digital.
CLÁUSULA QUINTA .. DO CA10ELAMENTO DO REGISTRO
5.1 O registro poderá ser cancSdo, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da nopaçáo, nas seguintes hipótes:
a) pela Prefeitura municipal de .fcaráfPA 7 quando:
a.1) o fornecedor não cumprir

exigências contidas no Editi ou na ata de registro de preços;

a.2) o fcirneced;'r, justificadamente, deixar de firmar o contrato acima mencionado;
a.3) o fornecedor
causa à rscisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados
no artigo 78 da La iFderal n.° 666193;
a.4) os-preços registrados se arkesentarem
lí,
superiores aos praticados pelo mercado; ml
a.5) razões de interesse público; devidamente fundamentadas na forma do artigo 78, inciso XII,
da Lei Federal r'.° 8.666/93 assin o determinarem;
b) pelo fornecedor q:iando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigenc.at do Instruniento Convocatário.
5.2 O cancelamento será predido de processo administrativo: devendo a decisão final ser
fundamentada.
5.3 Qualquer comunicação decortente do pedido de cancelamento será feita por escrito.
5.4 A solicitação lo fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do
fornecimento do objefp licitado-até a decisão final, a qual de ser prolatada no prazo de até
30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das perlidades previstas no Instrumento
Convocatário, caso nrio aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
6.1. As questões c'E.correntes da execução deste lnstrument , que não possam ser dirimidas
adminitrativamer1c serão proceSadas e julgadas no Foro' l da Cidade de ACARÁIRA, com
exclusão de qualquer outro, por ais privilegiado que seja.

Acará/PA, em _112018.

1
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PRI FEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA
CNPJ N° 05.196.5481000172
—
FORNECEDOR
CNP.JN°

TESTEMUNHAS•

1]

2

II
LLL

II

âMam

Tíavossa Sào ,J cá' i °. 120— Praça da Matrne Centro - Acará 1 Pará — CEP 686904 O

ARÃ
OMoA st&LA

MINUTA DO CONTRATO

O Município de ACARÁ, através da PREFEITURA ' MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado
CONTRATANTE, com sede na Travessa Sã? Jose n° 120 i1 inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05. 196.548/0001-72,
representado pelo(a) Sr(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e de outro lado a empresa
inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
1
estabelecida
doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por
, portador da Cedida de Identidade ii
e CPF (MF) n.0 , celebram o pn sente contrato, do qual serào partes
integrantes o edital do Pregão n. " __/__ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o
CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas disciplinares das Leis n°s 666/1993 e 10520/2002 e alterações
posteriores, mediante s clausulas e condições que se seguem
'LAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1

O presente contrato tem como objeto a Serviços mecanicos cm geral para atender as necessidades da prefeitura
dJ

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇS E DO VALOR DO CONTRATO
1 Os preços dos ser iços sãQ aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor
total do contrato edeR$
2 Osqqantitativos indicados na Planilha constante do Mexo 1 do edital do Pregão n. '
/
são meramente
estimativos, não acarretando a Administração do CONTRATANTE qualquç obrigação quanto a sua execução ou
pagamento
3 As despeas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentaria
CLÁUSULA TERCEIRA -DOS PRAZOS
A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração
5ara exeçução dos sirviç
do recebimento
os, autorização
da autozação de sei viço expedida pelo(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACARA
Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em ate 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do
2
CONTR4TANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução
CLAUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
1 A lavtura do presen e contrato decdrre da realização do Pregão n°
10 520 de 17 de julho de 2002 e na Ld n° 8.666/93.

1, realizado com fundamento na Lei

CLAUSULA QUINTA DÁ EXECUÇ4O DO CONTRATO
1
A Li ução deste uontrato, bem coro os casos nele omissos, regular-se4o pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios: da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma ao arpgo 54 da Lei n. ' 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
TV SÃO 10S1 N 120

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAL.4

y°

(t)

do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1.

A vigência deste contrato será contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONI RATASIt
1. Caberá ao CONTRATANTE:
Li - pennitir acesso dos téenkos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTF para execução
dos serviços constante. do objeto;
1,21
pic'.nc as informaçõrs e &s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA:
1 .3 ..
rejeitar qualquer serv;ço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações
constantes do Anexo 1 do edital tio Pregão ii.
--

1 .4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;
1.5

solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo Ido edital do

Pregão
1.6 - disporibirear à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos
simples, quando neces.t i , e
1.7 - atestar a taturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços
Gerais do CONTRATA NI E.
--CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
'WA:
responder, em relação aos seü4 técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços,
1

tais como:
a) salários'
- b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e conttibuiçàes:
di indenizaçõese) vales-refeição;
ales-transporte: e
gi outras que porventuraenharn a ser criadas e exigidas pelo Governo:
1:2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no
órgâo, porém sem qualque! vinculo empregatício com o órgão;
TV s.tO jost N' .20

,/

\

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
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-

1.3 - manter os seus técnicos identjficados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do

CONTRATANTE,
1,4 - responder, ainda, por quisquer danos causados diretamente aos moveis, e outros bens de propriedade
do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo
deste contrato,
1 5
arcar, com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos no recinto do CONTRATANTE 1
1.6 - reparar, corrigir, removei, '1 reconstnnr ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
r_tuado5 referentes ao objeto em que s verificarem vícios, defeitos ou incoeções resultantes da execução ou dos
jateriaisusados,
1 - providenciar, sem quaiscer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliano a ser
recuperado, tanto na saída quanto no retmo ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de comi ole de
movimentção patrimonial do CONTRA ANTE;
1 8 - devolver os moveis retqados para manutençÇo e reforma limpos, sem ônus adicional para o
CONTRATANTE,
1.9 - refazer os serviços que form i4jeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
comunicação,
reparai ou indenizar qu quer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela

CONTRATADA sem autorização previa a Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE,
j 1 - usar a melhor teenica po ivel para a execução dos serviços objeto deste contrato,
1i 2 - nâo removei os bens e tcessorIos do local onde se encontram sem o consentimento previo e por
scrito d servidor do Serviço de anutenção e Reparos ou da Diretoria Tecnica de Patrimônio do
CONTRATANTE, quando for o caso,
sempre

fomecu todo o materi necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando
eriais de primeira qualidad'

1 Í 4 - submetei a fiscalização CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos serviçøs antes da sua execução,
15 - comunicar a Secretanae Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter
necessários;
urgente e prestar os esclarecimentos julga
116 - obter todas e quaisquer, !: rnfiirmações junto a Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE
necessárias a boa consecução dos trabalhos;
manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

....... .....

.
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N

a'

'habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E
i.

A CONTRATADA caberá, ainda:

SCA1S
11,

LI - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdcnciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trahalüita em vigor, obrigando-se a saldá-lo; na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nen
o cm
m hu
vinculpregaticio
cpm o CONTRA'FÁNi E:
1,2 assu nir, tjinbém, a i.!sponsabilidade por todas as providências e obrigaçõesestabelecidas na
legislação específica de acidentes do trajalho1 quando, em ocorrência da 6,
ie, forem vítimas os seus empregados
no decorrer do desempenho dos servi' s quem conexão com eles, ainC 1 que acontecido em dependência do
_-CONTRATA\Tr;
1.3
assumir todos os encjgos de possível demanda traballusr, cível ou penal, relacionadas a este
contrato, originariarnente eu vinculados r prevenção. conexão ou continênciÀ: e
,1.4 - assumir, ajuda, a respour bilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA: ccom referência aos en argos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por :eu pagamento à Mministraçào do CONTRATANT1:. nem poderá onerar o, objeto deste
contrato,rao
zã pela qual a CONTRATADAmi
rencia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA. DAS OBRIGkÇÔES GERAIS
1. Deverá a ('ONTRTiDA observar, também. o seguinte:
LI É cxprcssamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
.--CONTRATANTE dura?
m prestação
.;
dos: serviços, objeto deste contrato:
(.2 - é expressamente proibida, tamg'm, a veieulaçào de publicidade acerca deste contrato, salvo s: houver
previa autorizaçào da £drinistraçào do ON FRATANTE:
13 -

é' veda a subconuatação de outra empresa para a prestação do ; serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -110 ACOMPANHAMENTO E 1)4 FISCALIZAÇÃO
A iexecução dos so viços objeto deste contrato será acompanhada e tiscali7ada por do CONTRATANTE,
1.
desigmiado para esse l'rr1.
2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços. deteruiinan'o o que for uec.cssário á regularização tas faltas ou Cefeiros observados.
.
As d, çcisôes e ':rovidências quedltrapassarem a competência do representante dever3o ser, solicitadas a
autoridade competentedo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE \CÃRA, em impo hábil, para a adoção das medidas
TV SÃO JOSÉ Y 12
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conven tentes.
4.
A CONTRATADA de erá manter i)reposm para representá-la durante a execução deste contrato, desde que
aceito pela Administração doCO NITRA1iANFE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ITA ATESTAÇÃO
1. A atestação da execução dos servi çn caberá à servidor cio CONTRATANFE designado para fim representando o
CONTRATANTE.
CLÁUSLLA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Prega oi está a cargo da dotação orçamentária
LÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÜ PAGAMENTO
1. Executados e aceitos os serviços, a:CONTRATADA apresenará a \ota Fiscal/Fatura tio Setor Financeiro da (o)
PREFEITURA MINICIPAL DE ACARA, situado na Travesa São Jose ri' 120, para fins de liquidação e pagamento,
mediante ordem bancaria creditada cru e, ta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 300 (trigésimo) dia útil
contado da entrega do' documentos.
2. O CONTRATANTE. reserva-se o
ire de recusar o pagamento se, tio aio da atestação, os serviços excetuados
não estiverem de acordo com a especificatão apresentada e aceita.
3.
O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores eottespondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRAT Q)A. nos termos deste contrato.
4.
Nenhum pagamento será efema&i à CONTRM'ADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e previdenetária sem que tsso 'gei e direito a alteração de preços. compensação financeira ou aplicação de
penalidade aoCONTRA rANTE.
5. O prazo de pagamento da execuçãoi os 3erviços será contado a partir da 1 data final do período de qdimplcinento
le cada parcela.
1 -

5.1 - Nos casos de evenfliais athasos de pagwucnto, desØc que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma fbrrna para tanto, feri.eonvencioÁado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a corre:pbndente ao efetivo admplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte iYr;±tua:
FM=IxNxVP
onde:,1
EM = Encargos moratónos;
m
N - Número de da, entre a data pre's4sta para o pagamento e a do efetivo pagaento:

VP = Valor da paret'la pertinente a
1

s4 paga;

= Indice de cump2nsação finance1ra. assim apurado:
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'0 Q
I=TX
365

=>

I=(6/100)
365

IX Percentual da taxa anual
-

5.2
ocorrênci a. :..

-

I=090016438

==>

=

6%

A compensação finarl prevista nesta condição será inc uida na fatura do mês seguinte ao da

4
5,3
O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser fetuado após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada por servidor desigpado, conforme disposto no art. 67 la Lei n° 8 666/93, e verificação da
regularidade da licitante vencedora junto , à Seguridade Social CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
CRF
-

-

-

—CLAUSULA DECIMA QUINTA DA ,,&LTERAÇÃO Do CONTRATO
-

1
O presente contrato poderá ser alt 4o, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n O 8 666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRA ANTE, com a apresentação das devidas justificativas
CLÁUSULA DECIMA SEXTA DO 4 MENTO OU SUPRESSÃO
-

1
No Interesse da Administração cl CONTRATANTE, o valor inicial , atualizado deste contrato poderá ser
aumentadQ ou suprimido ato o limite de 5% (vinte e cinco por cepto), conforme disposto no artigo 65, parágrafos Y'
e 20, da Lqi ir 0 8 666/93
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas cofldições contratadas, os acréscimos ou
11
supressõe que se fizerem necessários;
-

1, 2
nenhum acréscimo ou supi essão poderá exceder o limite stabelecido nesta cláusula, exceto as
supressõü resultantes de acordo entre as artç ,f.
-

CLAUSU4 DECIMA SÉTIMA DAS PENALIDADES
-

1
O atraso rnjustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato
sujeitara a CONTRAtADA a multa de O 5% (zero virgula cinco por cento) pot dia e por ocorrência, ate o mapmo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida noprazo maxuno de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente
2
Pela inexecução total ou parcial 'do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá,
garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATA
as seguintes , sanções
2 Í-

advertência;

multa de] 0% (dez por cinto) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto
22
contratado, recolhida no praco de 15 (quuze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
-

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administr4ção do
CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
-

TVSÃOJO5LN0I2O
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14 ..
dcc areção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto
perduratem os motivos determinantes da puniçao ou até que seja promc uda a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre que a CON L4ATADA ressarcir a Administração cio
CONTRATANTE pelos prejuízos tesuíta1ites e após decolTido o prazo cia ançào aplicada com base no subitem
-

anterior.

1

-

3. Pelos motivos que se .eguern, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratádas nos itens
1 e 2 desta ctáusu!a:
3.1

pelo atraso tia execução dos serviços, em relaçàoi aci prazo propsIo e aceito

-

3.2 - pela recusa em substituií' qualquer material defeituoso cn1preuaJo na execução dos serviços, que vier a

ser rejeitado. caracteri :aii st a substituição não ocorrer no prazo 4e 5 (cinco ias úteis, contado da data Ua rjeiçào;
por recusa': refazer
co
o
qualqur
serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar
no prazo de 55 (cinco)
(cineot dia
dias
úttis,
úteis,
contados
inad) da dia de rejeição.

~

-

-

Além das pena icadr citadas, a (.'O>TRATADA ficará sujeita. ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores dó CON1'RÀTANTE e, no que couber, às demais fenalidadcs referidas no Capitule, IV da
Lei n.° 8.666/93.
4.

5. Comprovado im elimnto ou reconhecida foiça ivaioi devidaniente jusl licado e aceito pela Administr ação do
CONTRATANTE, em relaçã o a um dos eventos arrolados no fiem 3 desta clábsula. a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades menc'niaias.

-6. As sanções de advertência, suspensbo temporária de participar cm iicitkào e impedimento de contratar, com a
Admini,raç,io do CONTiL½1'ANTL, e kvciaraçào de inidoneidade para lic ar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser apicadas a CONflATADA juntamente com as de niLIta, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados
--

-CLÁUSULA DÉCIMA 01 A% 4- DA RESCISÃO
1.

A mexe tição total c a parcial deste contrato enseja a sa rescisão, confo' e disposto nos artigos 77.a 80 da Lei
n.' 8.666/93.
!,l _- Os casos de rescisão contratual dev erão ser li)rmahnente motiV dos nos autos cio processo, assegurado
o contraditório e a ampla detsa.

2. A rescisão deste c ontrato poderá ser
dt 'erruinada por ato unilateral e escrito da Administra ão do CONTRATANTE, nos casos
2.1
it'icando-se a CONTRATADA com a
enumerados nos incisos 1 i Xli e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666'93,
antecedência mínima de 30 (trinta') dias orridos;
-

2.2

amigável, por acordo entre as partes, desde,que haja

CONTRAI'ANl'E: ou
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