
Munict7o o Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARA 
• 	 PODER EXECUTIVO 

EDiTAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 10040112018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 0310512018 
HORÁRIO DL! INICIO DA SESSÃO: às 09:00h (horário local) 

LOCAL; Prefeitura do Município de Acará - Pará 

Torra-se público, por interméd!o da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA - Prefeita 

Municipal de Acará/PA, para i conhecimento dos interessados, que o Município de ,cará/PA, 

através da Prefeitura Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acará/PA ,realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGAO, 
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da LEI n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, QECRETO 

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

designados pela administração municipal. 

1.1 	O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de material de 
expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Acará/PA, 

conforme condições, qLantidad e-,10 exigências estabelecidas no Termo de Referência 

deste instrumento convocztório e seus anexos. 

1.2 	A licitação será dividida em itens, conforme tabela onstante do termo de ràferência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos ite;is forem de seu interesse. 

1.3,? Os itens listados no Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serão 
necessariamente contratados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação considerados 

 

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 cm decorrência de tal atitude, não 

cabendo, portanto, qualquer direito a indenização. 

1.5.1 A quantidade estimadapara o presente processo licitatório, relacionado no Termo de 
Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob. hipótese 

• alguma garantia de faturamento. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÀOPARTICIPANTES 

y 'r PREPEITURA DE a 

Travessa são José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690-000 



Munic'iiot Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
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2.1.: •Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARNPA. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 09 — Secretaria Municipal de Saúde. 

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. Horário de credenciamento: de 08h45min as 09h00mii do dia 0310512018, não permitido o 
credenciamento de retardatários após o horário estipulado. 

3.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

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

3.4, Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuraçao ou credenciamento, 
deverá entregar. ainda, ao Pregoeiro, cópia autenticada do documento exigido no item 13, bem 
como do documento de credenciamentoou do instrumento particular de procuração outorgado 
peli empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de 
representação, inclusive com poderes para formular ofertas e lances de preços, bem como para 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. 

3.5. ,O representante legal 	 o I$ICPficaWI1edido 
de participar da fase de 

legal,,, 
 verbais, de negociaçao depreços, de decarar ainténçao de 

interpor recurso, de renurtUã 	t(e 	tU&s4e t?MAo{Gqfl'tMtjØrs*ntar a 
.----> licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta e Documentos de Habilitação 

relativos a este Pregão 

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

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

3.6.1. Cadastro Nacional de empresas 
CortroIadoria-Geral da União; 

3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

inidôneas e suspensas — CEIS, mantido pela 

Cíveis por Atos de Improbidade Adminisat> 

PRE?EU DE 

tACARA 
CcNTUINDoUMAoW 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
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3.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

3.7.1. constatada a existência de. sanção, o Pregoeiro NÃO credenciará a licitante, por falta de 

condição de participação. 

3.8. O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação; a teor do art. 40, inciso VII, da Lei Federal n°. 
10.520, de 17.07.2002, a qual deverá ser entregue no ato do.credenciamento, podendo obedecer 
ao modelo deste Edital e, se não o fizer, deverá conter todos dados informativos necessários. 

3.9. Cópia deste instrumento convocatório poderá ser obtida junto à comissão Permanente de 

Licitação, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Acará, localizada na 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, até o antepenúltimo dia que anteceder 

a data do certame. 

3 . 10: 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. 

201,212H SE 	à  

3.1 1, Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
envelopes de proposta e de documentos de habilitação. 

F4A  24= 
4, 1, Poderão participar degtoti: SSrO&%adbWdi+$Re nsi aimwMswkçom o 
Objeto desta licitação e que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no 

Capitulo - DA HABILITAÇÃO 

42. A licitante deverá possuircapital social ou valor do patrirn y5nio líquido de no mínimo 10% (dez 

por cento) do valor global de cada item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da 
apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30 da Lei n° 8666193 e suas 

alterações 

4.3. será concedido tratamento favorecido para as MicroempSsas e Empresas de Pequeno Porte 
e para o microempreendedor individual - MEl, conforme LC n° 123, de 2006. 

4.3.1. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecidokestabelecido nos artigos 42 a 49 da 
Lc n° 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 30 da referida lei, no ato do credenciamento. 

4.3.11. A não apresentação clà declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o 
licitánte de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como microenpre5a ou empresa de pequeno porte. 

'p 	PREPEITURA DE * 

tdACAPA 
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ESTADO DO PARA 	 m*sa 
PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ 

PODER EXECUTIVO 

4.3.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (MicroeripreefldedOr 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°8538 de 06110115. 

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legilação vigente. 

4.42 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 

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

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

4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio; 

4.4 6. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito de voto ou controladores. responsáveis técnicos ou 
subcontratadOs haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; E~ E10 

4.4.7 , Parentes da au4Pflj 	 ILUWWfliSão no 
607/2011-Plenário, T 

4 4 8 Deputados e Senadãfes, 	 iWia'egtWW~ W$'t4, bid 	"a" e 

inciso II, alinea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 17931201 1-Plenario, TC-011.64312010-2, 

rei Min. Valmir Campelo, 06.07.2011) .  

S. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO :  IDE ESCLARECIMENTO 

5.1. Até 02 (dois) dias úteisantes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal 
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Fedéral n°8.666/93. 

5.2, As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
assinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Li citações da Prefeitura Municipal de 

Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA - Cep: 68.690-  

000 

5.3, Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de nte e quatro horas. 

PREFEITURA DE a 

()i 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

PODER EXECUTIVO 
5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

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

certame. 

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@hptmail.com  sendo de exclusiva 

responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/pu esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em relação às informações disponibIlizadas relativas ao Edital. 

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. 0s envelopes "Proposta comerciai"p'ÇÇ'hÇ4Ç HMçj 	verãoji.ntregues 
La 	Lmn$ 

ao Pregoeiro no local, data e hora fixados no preamoulo deite ddital, em enveloès separados, 

fechados e flubricados no fecIutÇde Prf%SQIa opawqontq 	pLuPs pap%pxternas e 

frontais, em taracteres destaqflqpøs se4ytntSdfereCt 	z 	 tt
íPO : JMSS'  

ENVELOPE N°01 - F 
PREFEITURA MUNI( 
RAZÃO SOCIAL DO 

<, ENVELOPE N°02- DOCUMENTO DE HABILITAÇAO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 
RAZÃO SOCIAL DO LICITAN E/CNPJ 
DPPflÂfl PPFSFNCIAL N° 10040112018 

6.2.Todos os documentos do ntérior dos envelopes N° 01 — PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
HAE)LITAÇAO deverão estar:, assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e 
organizados sequenciaImente,m ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
11 do edital, sob pena de inabitação e desclassificação. 

7. PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta de preços,.. emitida por computador ou 'datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem 'emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada 
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 
razão social, número do CNPJ,, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrôni o d 
proponente, além de conter: 

': '4f v PRFEITORA DE --M  
'À wr rar — 
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7.2. A 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 maniféstamente 
inexequível, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666193 e suas alterações. 

7.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insunios que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto. . 1 

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

7.4.. Prazo de entrega: Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entrega do 
objeto no local requisitado. Havendo irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24 
(vinte e quatro) .horas para solução do problema, contados a partir do recebimento da 
Ordém/Requisição de fornecimento; 

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

	

05 REK`,1 	0 	102 ff 
7.6. Não serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal. 

s,H- €pt 
2 19 

7 7 O licitante adjudica d 	 sua 
Proposta de Preço Ajustádá ao 	 St até 214hI+b e4fràfr hortàØós o 
encerramento da sessão d9 	 no 
dia do certame, sob p&na de descias Mcaça , p 	nWo ser en amirfnada viã e-mail: 
licitacao_acara@hotmail com, desde que esteja devidamente assinada, sob pena de 
desqlassificação 

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

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos teste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
8.1 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

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

PREFEITURA DE 

SSACARA 
nos co SUÍNOS SOA 5 OVA ÍFOVU,A. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
• 	 PODER EXECUTIVO 

8.31•. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

84. 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 c) 
prodpzidos 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. 1-lavendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro 

negóciar, visando obter preço melhor; 

9. DA FASE DE LANCES  

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

MEM 4, 

9.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de 
lou 

9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado. 

para efeito de ordenação das propostas. 

9.4. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo ,à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
partao fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n 11 123, de 2006. 

9.5:Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 

serão consideradas empatadas cc*n a primeira colocada. 

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

(cinco) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro. 
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'I.74teiY:F4 

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

9.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, Q. Pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido melhpr 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 dê 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 quanto 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 

NE 

preços cotados que ultrapassatem o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por 
cento); 

10.3. Considera-se 	 darwros s:cos, 
irrisórios ou de valor zero, incompa iveis co os preços do irisu 	s mos e 1 rids de mercado, 
acrescidos dos respectiva, 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da 
remuneração.  

104, Havendo necessidade: p Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma 

10.5. Sempre que a proposta melhor classificada não for aceitá, e antes de o Pregoeiro passará 
su$equente, 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... 

10.7 Aceita a proposta classifiçada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua con ição / 
de habilitação, na forma deterninada neste Edital. 

	

V 'W 	PREFEITURA DE 

3 AARA 
tJN,oacO,*,TkUpr1,oLlMANQA,LâõR3A. 
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11. DA 1-IABILIT 

 

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

subijens abaixo: 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

11.111. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitnte devidamente autenticados em 
cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do 

original; 

11.t2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

1113. 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° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro), 

11.14. Inscrição do ato cons'tutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

5. Decreto de autorizaço. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
fundonamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 11.1  

competente, quando a atividad. assim o exigir. 

OBS: O contrato soei 

11.2. QUMENTAÇÃO 

- 

11.2.1. Comprovante de inscoção no Ca astro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ-MF), 

1122. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
licitante pertinente ao seu ramo de atividade e comp.ativel com objeto desta licitação 

11.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tr.hutos Federais e à Dívida Ativa da 
União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procurdoria 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 licitaVCertdâ .0 de Não Contribuinte; 

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

-e 	'• 
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11.26. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia ( por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.2.7. Certidão Negativa de. Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos do Título Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo. Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 0  de maio de 1943 
(Lei n0 12.440, de 07 de junho dê 2011). 

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

11.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIF1ÁO  TEC$IICA: 

11.31. 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 técnica emitidos por pessoa jurí Ø ica de direito público ou privada, 
comprovando que já prestou ou presta serviço despúureza. 

11.3 2. Comprovante de aptidão para feq opejtF ptere 1  mpa(Øj com o ( bjeto da 
licit;ão, por, intermédio de cópe de no *ni%frter2!diks) 	 ?4)tbclt dd 

11.3.3.Alvara de finclonamer! 	jdtd 	eitqf 	ciJUMtiMho d&ttesa ,  

11.3;4. Declaração de que pol 	4IM cãn 

11.4 DOCUMENTAÇÃO Ri1*44k$ 
.11 .4 1. Balanço Patrimoni?l r çrm9psra% 	F.átie4a9 	pjqeçrckí19iq sqçiØr}áwSiveis  e 

#h 	r h' 	 o4 hÇJ 
apresentados na forma da lei, que cbmprovd*i a ooa situaç.o nanceira da empresa, védada a 

—. sua substituição por balancetes ou balanços povisorios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado ha rnas de 03 (três) meses da dat- de apresentação da proposta 

a) As empresas com menos dê 01 (um) ano de existência ou riais de anos paralisadas ;  que ainda 
não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações 
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido, relativos ao período de sua 
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa, devidamente 
registrado no Órgão competentf4 na forma da legislação vigentb; 

b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos àfetuados por contador .ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regiona de Contabiflçlade — CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente 
na f.õrma da legislação vigente, cujos documentos, balançó e demonstrativo, já deverão estar 
inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 
apresentação a posteriores; 	 . 	. 	 . 

LI. 
"E' PRFEIUJRA 

PAÇARÁ
a  

UNEOOn CONSTUUINUO UM*NO HISIÓUJU, 
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c) Obalanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seutermo de 
abertura, documento comprobatório de registro na Junta Comercial e termo de encerramento, 
bem como o Certificado de Régularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações 
contidas no Balanço Patrimonial da época do seu registro ou a CRP atualizada. Poderá, também, 
ser apresentada cópia da publbação em jornal, devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR, a boa situa;ão financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LU), maiores ou igual a 01 (um), 
resutante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraidos de seu balanço patrimonial: 

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

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

d.2) 4ndice de Solvência Gera4 (SG) maior ou igual a 1, obtid pela formula: 
AT 

d 3) indice de Liquidez Corrente 	 â lãáUl- 	$3 
J A 

OBS: Os fatores cons 
item 11.3.1. deste EdH 
AC Ativo Circulante 
RLP. - Realizável em 
PC Passivo Circulante 
ELP- Exigivel em Longo P&zc 

' 	AT Ativo Total 

do no 

COP. t3p r)() ..JMA NW4  It1sTcw:A. 

11.4.1.1. Para sociedades anônimas, o balanço devera ser apresentado em copia autenticada da 
publicação do balanço em diário oficial ouóKde grande circulação da sede da licitante; 

11.41. Certidão negativa de . feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

.extrajudicial, expedida pelo 	 ribuidor da 	do licitante. 

11.4.3. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial; 

11.4.4. -Certidão Especifica que com prxisência de empresa registrada na Junta Comercial; 

114 5 -Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial;, 

1 £ Observações do item "Documentação de Habilita çãaf' 

.4 
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11 .51. 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, apartir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal de 1988 (Lei riP 9.854, de 1999). 

11.2. 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 
qu&o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma 
legal pertinente. Os documentos apresentados .com a validadé expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente. 

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

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

MOW  
11.5.5. Os documentos exigidos -para habilitação, consoantes o estabelecido neste titulo, não 
poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, 
ou apresentados por meio de Mas, discos magnéticos e filmes. 

11.5.6. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto nesse título inabilitará o licitante. - 

' 12.1. Constatado o atendimento as exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
venc.edora, 

12.1 1 Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será' assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial óbr.esponderá ao momento erti que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da Administração Publica, para a 
regUiarização da documentação, de acordo com a LC n° 12312006, atualizada pela Lei 
Complementar n° 14712014; 

12.12 A não regularização dá doõumentação, no prazo previsto no subitem 12.11, implicará na 
decadência do direito a contratação. 

12.2 Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
Pregoeiro a convocar 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 d 
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habilitação, e assim sucessivamente, 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 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 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, § 30, da Lei 8.66611993 e 
alterações posteriores, para o iecebimento de novas propostas; 

12.5.1. Neste caso, o prazo de,, ,;validade das p ropostas será contado a partir da nova data fixada 
para a sua apresentação; 

wàà 

rrog 
12.6 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facultado Ega 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. 

I' nA DWAOCDTIIfl nA QtQQAflDi'Ifli IrA 

131. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.f1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
reahzação da sessão pública 'precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidçs os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1
' 
 .2 Quando houver erro ria aceitação do preço melho classificado ou quando o licitante 

declrado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
fiscal, nos termos do art. 43,1 0  da LC n° 12312006. Nes 1as hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

132. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhara sessão 
reaberta. 

14. DOS RECURSOS 

PREFEITURA DE 
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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 pública, manifõstar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
é, indicando contra qual(is) decisão(ôes) 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, 

fundamentadameflte. 

1421. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso, 

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

14.2.3. Uma vez admitido o récurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, dSd'e logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em outros t$T 

términqdo prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vigíalirnídiáta &J eldnie*te ndWÃIsaveÇøfesa de 

seus interesses. 

14.10 acolhimeni 

14.4 Os autos do 
constante neste E 

14.5. os  recursos deverão4 	°et9,9tR t5 ) M A~ TNF IA. 

14.6 O resultado do recurso será divulgado mediante afixaçãp no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Acara - Estado do Para, órgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados 

via correio eletrônico. 

14.7: O recurso administrativo deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
sede da Prefeitura Municipal dê Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade 
de Acará/PA, Cep: 68.690-00Õ,n6 horário das 09:00 às 13:00horas. 

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

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos 
competente homologara o procedimento licitatorio 

atos praticados, a autoridade 

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

16. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E ADESAO 

16.11 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 1 

16.2. O prazo estabelecido nó 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 pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anu&ncia do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e neste edital. 

Cp 	
P31 

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 ae 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. 

16.6.. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
r-  quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãôs participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem.. 

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

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. 1... 
16.8:1. Caberá ao Órgão gerenciador autorizar, excepcional ejustificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazer de vigência da ata, desde que 
soliçitada pelo órgão não participante. 

A 	 PREFEITURA DE 

'Ô SACARA 
UN 00 t CONrNU 040U UMA NOVA NU OTO 
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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). 

172. A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis,'contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Temo 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. 

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

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

18. Os preços registrados poderão ser revistas em decrrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercade ou de fato que eleve o custn dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea d' do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

OU 

18.? Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão ge 11À o rI, convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

fl 18.2.1. Os fornecedores que !lao  aceitarem reduzir seus preços  aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

182.2. A ordém de classificação dos fornecedores que eitarem reduzir seus preços aos 
valôies 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, ) órgão gerenciador poderá: 

18.3Y1. Liberar o fornecedor o compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pechdo de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados' e 

18.3.2. Convocar os demais fot.necedores  para assegurar igu'u'i, oportunidade de negociação. 

4 PREFEITURA DE a 	- 

''ACARA 
rnOo5cosfloINooIJMAICMI!Ó, 
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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 FISCALIZACAO 

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

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

fl ,  19j. 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. 64r-1-,ju n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entruga dos bens. anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defëitos 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 vcÁosredibitórios; e, na ocorrência desta, não implica em 

r corrésponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n°8.666. de 1993. 

19.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário á regularização das 
falhâs ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

• 	20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA EVA CONTRATANTE 

20:1.: A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

2011. 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 

PRErEITURA DE S 
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constarão as indicações refeentes 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°8078, 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; 

204.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (viiite 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 representá-la durante a execuçãó do contrato.; 

20.2. Caberá à Contratante: 

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

202.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a copformidade dos bens recebidoslt,
provisoriamente com as especificações 	c onstantes do Edital e da proposta, para fins deânig 

aceitação e recebimento definitivo: 

20.2:3. Comunicar à CorSS, IØJIÏWMoN impd 1iIP falhWr&PrregüTiød%ds 

verificadas no objeto forne$ 	 3; %

20.2.4. Acompanhar e fiscalitar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmer%te designado, 

20.25. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, 

21.DOPAGAME NTO 

21 1 O pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimpiemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: 

212. 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 úteis, contados da data dó apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5 0 , § 30 , da Lei 

n° 8i366, de 1993. \1 
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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 à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante., 

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

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

21:7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua pgdruia vezpor igual 
periodo, a critério da contratante 4JH I,#t 

21.8. Não havendo regulariztção ou sendo a detesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãn: responsáveis pela fiscalizaçao da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existênS de pagamento a ser efetuado. 
para que sejam acionados o meios pertinentes e necessáTios para garantir o recebimento de 
seus créditos. 2 	 AOS 

21$: Persistindo a 
 

q9trata iS 	 à 
ákIrescisão contratual nos autÓ( dô fo6eo a mktistralwo correspondenté, aseguada a 

contratada a ampla defesa 

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. 

21.11. Somente por motivo de economicidade ou outro iritéresse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execuçãô com a contratada inadimplente. 

2112. Quando do pagamefttb, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

21.12.1. A Contratada reguïarmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção iributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o;pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento ofiial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto s referida Lei Complementar. 

PREFEITURA DE 
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22, DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS 	 — 

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

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

22.12. Apresentar documentação falsa; 

22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.t5. Não mantiver a proposta; 

22.1.6. Cometer fraude fiscal; 
ri 

22.1.7. Comportar-se de modo nidôneo; 	 Í 30 

22.2. Considera-se comporteanento inidôneo. entre outros, a declaração falsa quanto ás 
condições de -participação, quanto ao enquadramento corno ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.8. 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 aquLas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

22 . 5 . 2 .  Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) ppr 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 a 
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 
inexecução total do objeto; 	. 

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

22.5.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar cdm o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua:  concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

22.5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçSo ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria áutoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que :.a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

22.6c Também ficam sujeitas 3s penalidades do art. 87, III é IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que: 

22.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, 

22.6.2. Tenham praticado atos licitos vis pqp$ry!rar1syIRlØ  ali 	o 

22.6,3. Demonstrem 
atos ilicitÕ Ørticfl 

5 
22:7t A aplicação 
administrativo que 
observando-se o prc 
9.784., de 1999. 

22.B. A autoridade compet(nÓ, ia áplica ao das s nões, te a? em c n i er ç à aidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

23: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

23.2. A Prefeitura Municipal de Acará poderá 
recebimento das propostas oupara sua abertura. 

prorrogar, jo qualquer tempo, os prazos para 

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

041 
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23.4: A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

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

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

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

na Administração. 

23.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não resultará automaticamente no 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 

23.& Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, preva!ecerá as deste Edital. 

MIM 

23.10. O licitte é responsável pela fidelidade e legitimidade an 	das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade dezs informações n!e contidas implicará na imediata desclassificação 
ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem p"ejuizo das sançõesadministrativas, 
civise penais cabíveis. 

23.11. No julgamento das propostas de preço e na análise da documentação, o Pregoeiro poderá, 
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de Órgãos 01.1 de profissionais especializados, 

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

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

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

23.1.5. As licitantes não terão ciireito 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. 

. . 	
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23.16. Integram este Edital 

23.16.1. Anexo 1 - Termo de Referência; 

23.162 Anexo II - Planilha Orcamentárja e suas Quantidades; 

23.1.6.3. Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

23.16.4. Anexo IV— Modelo de Credenciamento/Procuração; 

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

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

23.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

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

23.16.10. Anexo IX - Minuta do contrato pflIflatnp- 7 Li FIA DE 

24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão prucessadas e julgadas Js21no Fora da Cidade de AcARJVPA, com 
exc.usão de qualquer outro, 11por mais privilegiado que seja. 

Acará/PA. 13 de abril de 2018. 

kÁ»€- — 
MARQELO S'LVA DE SOUZA 

/ Pregoeiro 

r nwn fl 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA, 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10040112018 

1. OBJETO: 

1.1 aquisição de material de expediente para atender as Mcessidades do Fundo Municipal 
de Saúde de Acará/PA, em quantidade compreendida entre aquelas informadas no Anexo 1, do 
presente Edita!, quando deles . a PREFEITURA MUNICIPALDE ACARÁ tiver necessidade de 
adquirir em quantidades 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 ateóder as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE• 
ACARÁ. 

1.1 Os itens listados no ANEXO I 
	pm  IdçiptruJso convoçtório não 

serão necessariamente adquiridos em su taLftdd,$o1s tidS ir&japtftativos sâaItImnrinQ 
sendo consçradoapen 
Contrato de Fbrncimento 

2. PROCEDIMENTOS: 

2.1, Os objetos deverão 
técnicas do Anexo 1 deste 

.,-. 2.2, A licitante v o 

fornecimento e entrega dos objetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA 

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 licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba 
disponível, repassada pelo proçirama de cada órgão. 

4 DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO 

41., O prazo para fornecimento dos objetos descrftos 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 na sede do município de Acará e conferidos por servidor oy 
servidores designados pela administração pública municipal. 

PREFEITURA DE - 1 	 21 S'AcaJIA 
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4.3. Caberá ao servidor ou seridores 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 como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 
especificação. 

s 
p r i t 
r .:nE ii 	 flwn 
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'4 ALFINETE PARA MUff,1 	-- - CJ 

5 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UN 

6 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS 	- UN 

7 BORRACHA O) 

BLOCO DE RECADOS 	-   si 

9 BLOCO DE RECADOS AU-ADESiV5  REMOVIVE1S - E. 

10 BLOCO PARA RASCUNHO  

CAIXA ARQUIVO U1J 

12 CALCULADORA CIENTIFICA UN I  
13 CALCULADORA DE MESP UNI 

:1 	
14 CALCULADORA ELETRONICA UN 

CANETA ESFEROGRAFIC \AZUL (1) 

16 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C) 

17 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA O 

18 CANETA PARA CD O 

Travessa São José no. 120— Praça de Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-003 

-. 1.200 12,15 

7 1.200 

1.200 10,07 

2.400 5,18 

480 63,10 

1.200 22,70 

1.200 12968 

1.200 24,10 

1.200 24,10 

1.200 24,10 

7 1.200 04 CO 

27 

ffl 
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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N °1 00401/2018  

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

Acara 
2. OBJETIVO: 
2.1. A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas EspeciaIizadas 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 

RELAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

4 PLANILHA ORÇAMENTARIA 

NILH 	NTI 
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19 CANETA PILOT (CORES VARIADAS) 	 CX 	1.200 - 

-- 	20 CAPA PLASTICA PARA. PROJETO U ID 480 - 

21 CAPA DE ENCADERNAÇÃO. 	 . 	 . UNID 2.400 

22 CLIPS N°01 	
. 	 . • 

cx  720 - 

23 CLIPSN°02 	 . CX 720 - 

CLIPSN°03 	 .-. 	 . 	 . 	 . 	 . 720 - 

25 CLIPSN° 04 	 .. 	 . 	 •. 	. 	 . 	 . CX 720 

CLIPSN° 06 	 - CX 720 - 

27 CLIPS ESPECIAL 810 CX 720 

28  COLA BRANCA 	 . MQ 1.440 

29 COLCHETES N° 7 CX 720 

30 CORRETIVO LIQUIDO cx 720 

31 CD UNIP 720 

32 CD RW 700WB 1 UNID 1 	480 

DVD-RW 1 UNID 1 	480 

n 

a 

57.156,00 

	

1,851 	4,4 

	

1,93 	1.3 

	

2,11 	. 1.5 

1.200 

1.200 

720 

1.200 

	

1.200 	2 

	

1.200 	1 

720 

1.200 

	

480 	2 

	

2.400 	1 

	

2.400 	1 

A4 

ESTEZETEl8 

38 ENVELOPEF 

-. 	ENVELOPE( 

40 ENVELOPEr 

41 ETIQUETA AI 

< 	 42 ETIQUETA 4A 

' FITA CREPE 	 . .. 	 .. 

FITA DUREX PCTC/06 ROLOS Cx 

46 FITA GOMADA LARGA ROL - 

47 FICHÁRIO IDE MESA LONGO UNO 

48 GRAMPEADOR GRANDE - UNIO  

- 

GRAMPEADOR MEDIO UNLD 

50 GRAMPEADOR PEQUENO UNID 

GRAMPO COM TRILHO P/PASTA cx 
52 GRAMPOS PARA GRAMPEADORES cx 

LÁPIS GRAFITE N°02 

54 
 Cx 

LIVRO ATA C/IOOFLS UNPD 

LIVRO ATA C/ 200 FLS 	- UNI3 
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56 LIVRO DE PONTO . UNIO 2.400 

LIVRO PROTOCOLO . 1.200 

58 MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX . 	480 

59  PAPEL CARBONO . FLS 2.400 

60 PAPEL COM PAUTA 	- 2.400 - 

PAPEL VERGÉ PC T  2.400 

• PASTA AZ UNID 1.200 

PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO UNft, 2.400 - 

PASTA PLÁSTICA SEM ELÁSTICO UNI O 2.400 - 

PASTA SUSPENSA UNI 2.400 - 

66 PERCEVEJOS CX 720 - 

• 
PERFURADOR PARA PAPEL UNIL 720 - 

68 PILHA GRANDE AA . LJMD 720 - 

69 PILHA MEDIA 	 - 	 . . -  PAR 720 - 

PILHA PEQUENA -  PAR 720 

71 PILHA PALITO P R E FIEI 
• 72 

p 	EL P 	QUADRO BRANCO UNIO 480 

A 	rMODE8L 

74 POR 	P15 10 

- PORTA CLtPS - 

PORTAI  lO 

PRANCHETAS 	 - U .10 

78 QUADRO BRANCO 

QUADRO DE AVISO UN Ç 240 1 

19 
	

45.; 

7 

1 

18 

75 
	

1 .9 

REGUA COMUM 50CM 	 ... 5,66 13.584,00 
- 	82 SUPORTE PARA FITA DUREX UND 480 1637 785760 

TESOURA DE2OCMDECOMPRIMENTO 	. 	. ÜNIQ 720 15,38 11.073,60 

TESOURA DE 13CM DE COMPRIMENTO IJNIÓ 720 655 4 	1600 
- TINTA P1 CARIMBO AZUL  UPIIq 720 548 394560 

-- 	86 TINTA P1 CARIMBO PRETA  uNiïq 720 573 4,125,60 

TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO COR PRETO UNIU 720 559 402480 
- 

TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL UN) 720 559 402480 
89 TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO COR VERMELHO UNIP 720 559 4.024,80 

- 	90 PAPELA4 	 T CX 1.200 19886 23863200 
91 PAPEL OFÍCIO 	,: CX 480 . 707.B1 AQ.Ari2 Rfl 

TOTAL ESTIMADO 	 .. 	 1.612.44,001 

- . . 	 UCOCoNfltrnIDoUlA,,ovAK',R$. 

Travessa São José n°. 120— Praça dà. Matriz Centro —Acan 1ParA - CEP 68690-0Q0 



MunicTpio 26 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10040112018 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor: 

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

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

a) Os bens e/ou serviços do objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos 
constantes na especificação dó Anexo 1 deste edita, 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
das obrigações decorrentes da licitação, deacordo com os lotes do Anexo II deste edital' 

o 	 ro 
C) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observado as condições do Eddal;, 

d) Demais especificações: MáRá 

-Forma de Pagamento: 
- Condição dos Serviços: 
- Prazo de Execução dos Servi,os: 
-Validade da Proposta Comercihf: 
-Dados bancários: 

Local e Data: 
Nome e Assinatura dã representante legal 
Papel timbrado do licitante 

Travessa são José n°. 120— Praça d• Matrz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-G90 



Municipio d6 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCiAMENTO/PROCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 100401/2018 

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

completa - nome, RG, CPF nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es) 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 
poderes para junto a Prefeiti ra Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 
10040112018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, suLstabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom fnrne e valioso. 	

AME,  MA 

 
EM ffia 

Local eData: ImeklOÊRNIM  
Nome e Assinatura do repr ntq le 

Papel timbrado do licitante 

• 	 Á?  

d -• 	22 	 PREFEITURA DE jI 

tAcARA 
Travessa  São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690400 



Municipio c7õ Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREPÉITURA MUNICIPAL DO A ARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATQ IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTERIO ÉÓ TRABALHO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10040112018 

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

•' completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, ptofissão e endereço)___________ 
interessada em participar da licitação em epígrafe que se pocessa no processo administrativo 
acima indicado, que visa aquiéi4ão de material de expediente para atender as necessidades 
do fundo Municipal de Saudi de Acara/PA, sob as penas de Lei, o que segue 

a) Que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatôrio, assim, 	Íypi Ø ftbriqf[edade r 	declarar 
ocorrências posteriores 	 irt IS L 

b) Declara, sob as penas a Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho no que se reere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal, nio mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturno de trabalho ou em serviCos perigosos ou insalubres, não 
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Local e Data: 

Nome e Assinatura do representante legal 

Papel timbrado do licitante 

- 	 PREFEITURA DE - 

• 4 SWAcARA 
Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - 	68690-d00 



Municipio &$ Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO PE-DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PREGÃQ PRESENCIAL (SRP) N° 1Õ040112018 

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

completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, pyofissão e endereço)___________ 
Interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
indicado que visa a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Acara/PA, DECLARO, sob penas da Lei, O PLENO 
CUMPRIMENTO AOS REQUI$I ros DE HABILITAÇÃO :r. 	:r "R 	'RA CiA Ln 
LoeI flnt 

Papel timbrado do licitante 

Travessa São José no. 120— Praça d;Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 6869&1000 



• MunicTjiio d6 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREÔÃO PRESENCIAL (SRP) N° I0040112018 

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

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

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

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

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

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

sanções administrativas cabív&is e sob as penas da lei, quê esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

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

1411212006 e suas alterações; 

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 1  da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas Serações. 

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

preferência pára contratação na presente licitação, na formado parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei 

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

vedações constantes do parágrafo 4 0, art. 31, do referido Diploma Legal. 

Local e Data: 	 . • 1 

Nome e Assinatura do represe: tantõ legal 

Papel timbrado do licitante 	 . 

4 '' PREFEITURA 00 / 	ACAPA 
Travessa São José n°. 120— Praça de Matriz Centro - Acará l Pará - CEP 686904100 



1.2001 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

LI 

1.200 

1.200 

480 

2.400 

720 

720 

• 	
( ; 

=iorá 
ESTADO DOPARÁ 

PREFÉITURA MUNICIPAL DdAGARÁ 
4 	 PODER EXECUTIVO 

• 	 ANEXO Vil 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP') N° 10040112018 
Aos .......dias do mês de .......................do ano de 2018, no Município de Acará, Estado cio Pará, 
na sede da Prefeitura Municipal De Acara - Para, sito a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acara/Pa, por intemedio do Exma. Sra. Prefeita Municipal, nos termos da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 209.2, publicada no D.0. U. de 18, de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial (SRP) N° 10040112018, RESOLVE registrar os preços para aquisição de material 
de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Acara/PA, 
tendo sido os referidos preçgs oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 
primeiro lugar no certame suprácitado. 

fl CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
11 - Os preços para forneçin'1ento combustíveis automotors para PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACARÁ/SECRETARIAS MUNICIPAIS E/OU FUNDOS MUNICIPAIS são 

ITEM 	 DEscRiçÂp DOS PRODUTOS 	 UNiO 1 QTD 1 P UNiT 	TOTAL 

240 

LAPiS 

3 

4. 

BLdbO.:bÉ.IEcADOS 	 . 

9 
BLOCO DERECADOtflyTOAQESiVOS_REMOVIVEIS BL 

o BLOCO PARA RASCUNHC, BE 
11 CAIXA ARO uivo UNIU 

12 CALCULADORA C1ENTiFiGA UNIh 
13 CALCULADORA DE MESA UNtD 

1 	14 CALCULADORA ELETRONiCA 	. UNO 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL W,-  

16 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 	 • CX 
17 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX 

« CANETA PARA CD 

19 cANETA.PiLOT (CORES \'.RiADAS) CX 
20 CAPA PLASTiCA PARA PROJETO 	 - UN1D 
21 CAPA DE ENCADERNAÇÃO 	, UM!) 
22 CLiPS N°01 	• (3: 

CLiPSN°02 
	

CX 

Travessa São José n° 120 - Praça da Matriz Centro - Maré / Pará - CEP (58690-00 



(a 
=icipíorá 

• 	 ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO:  ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

24 CLIPSN°03 	 CX 	720 

- 25 CLIPSN°04 	 ÇX 	720 

26 CLIPSN°06 	 - 	 CX 	720 

27 CLIPS ESPECIAL 810 	 CX 	720 

28 COLA BRANCA 	 VIO 	1.440 

29 COLCHETES N ° 7 	 CX 	720 - 

-- 30 CORRETIVO LIQUIDO 	 CX 	720 

- 
31 CD 	 UNtO 	720 

- 32 CD-RW 700WB 	 •. UNID 	480 - 

33 DVD-RW 	 UND 	480 

- 	ELÁSTICOS 	 c 	 480 

35 ENVELOPES AMARELOS TAMANHO A4 	 UND 	2.400 - 

ESPIRAL P1 ENCADERNAÇÃO 	 1 	 UNID 	2.400 - 

- 	ESTILETE 1&MM 	 CX 	720 

- 38 ENVELOPE PEQUENO 	 UNID 	2.400 

40 1 rKftaI noIMrflIn 

FITA DURExPCTC/06RC)LOS  C; OU 	rRiffil 
FITA GOMADA LARGA. 

47 FICHÁRIO DE MESA LONO UNIO 720 

- 	 48 GRAMPEADOR GRANDE 	 . UNIO 1 200 

-. GRAMPEADOR MEDIO UN'D 1200 

50 GRAMPEADOR PEQUEN01 UNIO 1.200 

GRAMPO COM TRILHO P1 PASTA CX 720 

GRAMPOS PARA GRAMPE:AD0RE5 CX 1.200 

• 53 LÁPIS GRAFITE N° 02 CX 480 

.54 LIVRO ATA C/ 100 FLS UID 2.400 

LIVRO ATA C/ 200 FLS UNIL" 2.400 

• 56 LIVRO DE PONTO UNIO 2.400 

57 LIVRO PROTOCOLO UNH.i 1.200 
• • 	 58 MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX - 480 

PAPEL CARBONO 	 . FLS 2.400 

• 60 PAPEL COM PAUTA 	 . PCT 2.400 

PREFEITURA DE e AcARA 
)WS 	 TRIJI 	 lA• 

- Travessa São Jose n°. 120 	Praça d. 	 - 	

- 

Matriz Centro 	Acará i Pirá 	CEP 68690010  .0  



• 	 _ 

Munktfio Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

61 PAPEL VERGÊ 	 PCT 	2.400 

62 PASTA AZ 	 -. 	UNL 	1.200 - 

63 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 	 UNId 	2.400 - 

PASTA PLÁSTICA SEM ELÁSTICO 	 UNIO 	2 .400 - 

65 PASTA SUSPENSA 	- 	 UNIU 	2 .400 - 

PERCEVEJOS 	 . 	 CX 	720 - 

67 PERFURADOR PARA PAPEL 	 UNI9L 	720 - 

PILHA GRANDE M 	 UNID 	720 - 

PILHA MEDIA 	 PAR 	720 

70 PILHA PEQUENA 	 PAR 	720 - 

PILHA PALITO 	 PAR , 	720 - 

72 PINCEL PARA QUADRO B4ANCO LJNIL? 	480 ______ 	 - 

73 PORTA CARIMBO DE 8 LU GARES 	 UNIB 	480 - 

74  PORTA LÁPIS 	 UNW 	480 - 

PORTA CLIPS 	UMU 	480 

761 PORTA LAPIS E CIOS 	 P ? F F F 	2-&  -o   1 

82 

DE 20 

°TE5OURADE13CMDECOMPRIMENTO UNtJ 
720 

 

85 TINTA P1 CARIMBO AZUL ÍUNtO 720 

86 TINTA P/ CARIMBO PRETA UNIL) 720 

87 TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO COR PRETO UNID 720 

86 TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL UNIC 720 

° TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO COR VERMELHO UNID 	720 
- 	

PAPEL A4 	CX 	1200 

91 PAPEL OFICIO 	CX, - 480 

1 Razão Social, 

2. CNPJ n° ; 	• 	 • 

3. Endereço; 

4. Telefone e endereço eletrôto; 

5. Nome do representante legal. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

Travessa São José ri0  120— Praça dffi Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 686904  ~iM 



Munict7otAcará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

2.1 Os preços registrados podarão ser revistas em decorrência de eventual redução dos preços 
praticadas na mercado ou de fãto que eleve a custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea °d" do inciso li do caput do art. 85 da Lei n°8666, de 1993 

22 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticada no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenclador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado 

221. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus r4tsços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem apliçação de penalidade. 
2.12. 2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

-, de mercado observará a classificação original. 

2.3. Quando o preço de 

2.3.1 Libe 
pedido de 
e cornprov. 
2.32. Com  
2.3.3. Não 
da ata de i 

mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
iisso,Q ótão gerenciador poderá: 
for do compromisso assumido, case a comunicação ocorra antes do 

sernapIicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
aclos;:,e 	 . 	. 
is fornecedores aELEiEtJ.$J lt&dED tE negSo 

mais 

3.1 O presente tE 
	

da 
data de sua assir 
3.2 O fornecedor 

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

3.2. A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Terno de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
Caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejziízo das sanções previstas neste 
Edital. 
13. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser pirrogado, por igual período, por 
solicItação justificada do fornecedor, e aceita pela Administraço. 
3.4.  .A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
certificado digital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTNC 
5.10 registro poderá ser cancelado, garantida a prévia defes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 	

PRFEJTORA DE ...4 
Travessa São José n° 120 - Praça da  Matriz centro - Acará 1 Para - CEP 68690 0 )Qp  



Munic7otAcará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

a.1). o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na ata de registro de preços; 

a2) o fornecedor, injustificadarriente, deixar de firmar o contrato acima mencionado; 

a.3)o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos eléncados 
no artigo 78 da Lei Federal n.° 8666193; 

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

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

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

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

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

5.4 A solicitação do fornecedor paracancelamento do registro de preço não o desobriga do 
fornecimento do objeto licitado até a decisão finai a qual deverá ser prolatada no prazo de até 
30 (trinta) dias, facultada à Aoministração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento 
Convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

..t. . 	 . 

CLAUSULASEXTA - DO !Rftcs A hOiiEAFAj AMA MOVA hiSiCFck 
6 1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARAJPA, com 
exclusão de qualquer outro, po mais privilegiado que seja 

Acará/PA, em /_12018: 

'1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA 
CNPJ N°05.196.548/0001-7 

FORNECEDOR 
CNPJN°  

TESTEMUNHAS: 	 . 

2_.:____________ 

PREFEITURA DE •ø 

$AARA 
A STÕ 

Fravessa São José a°. 120— Praça de Matriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-fl0 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAMA 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE• 
 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUIE neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Fernandó Guilhon s/n°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 11.750.869/0001-7(1, epresentado pelo(a) Sr.(a) AMANDA 
OLIVEIRA E SILVA e, de outro lado a. firma _________ ________ J, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

estabelecida 	 doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 	 , portador da Cédula de 
Identidade n° SSP/ e CPF (MF)  n°  tém entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n° -_______ e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei ri 0  10.520/02 e 
da Lei n' 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto Aquisição de material, de expedieàé destinados a Secretaria Municipal de 
Saúde de,Acará/PA. 	 1 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOS DO CONTRATO 

1. O valor deste contrato, de R$............ 

2. Os quantitativos indicados na Pla4iilha  de Formação de Preços coiiktante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão 	e na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando a Administração do CONTRkTANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento 

CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contrato decqrre da realização do Pregão n° 	_____ realizado com fundamento na 
Lei n° 10320, de 1. de julho de 2002, na , Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

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

CLAUSJJLA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
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1. Caberá ao CONTRATANTE: 

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

.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato 

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

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos produtôs devolvidos mediante comnticação a ser feita pelo Serviço de 
'ïlmoxarifado; 

.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste contrato; 

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

CLÁUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais pomo: 

a) salários; 	. 
h) seguros de acidentes; 
e) taxas, impostos e contdbuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura' venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

L.2 - manter, os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
vinvulo enipregaticio com o órgão, 

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

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

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto r  não excluindo ou reduzindo essa 
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responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

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

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebiMento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifaflo; 

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

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

1. 10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e.qualificação exigidas no Pregão n° ______ 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS. FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

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

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

l.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
o produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES.GERAIS 

1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte 

1.1 - 

 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre quê for necessário. 

CLUÁSI LA DÉCIMA PRIMEIRA - A ATESTAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

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

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidpde fiscal para com a Segui-idade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada 

3. O CONTRATANTE reserva-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. 

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

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

EM =1 N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
Irp = Valor da parcela a ser paga. 
1 = índice de compensação financeira =0,0001644, assim apuradõ:. 

1= (TX) .  

365 

I=(6/lO0) 

365 

1=0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financera prevista nesta condição será iucluída em fatura a ser apresentada 
posterioinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

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

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
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3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contritantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

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

1.1 - advertência; 

.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

1.3 - multa de 0,5% (cinco déciniõs por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando aCONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo m4ximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 

1.4 - multa de 0,3% (três décimos porcento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação eu à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial; 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Adniimstração do do 
(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por ate 2 (dois) anos 

2. Ficarimpedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
çja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

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

2.2 - não mantiver a proposta, in?ustiflcadament 

2.3 - comportar-se de modo inidtneo; 

2.4 - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato, 

Z7- não celebrar o contrato; 
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2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9- apresentar documentação falsa. 

3. Além  das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que • couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.° 8.666/93. 

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

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

r tu d 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

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

2. A rescisão do Confratb poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 4 CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, 

2.2 - amigável, por acordo en&e  as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

2.3 - judicial, nos termos da 1egilação vigente sobre a matéria. 

3 A rescisão administrativa ou amigavl devera ser preced"la de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente 

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

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

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

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

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

ACARÁ - PA,emde 	______ d. 

CONTRATANTE 	CONTRATADA(0) 

TESTEMUNHAS: 

2.  
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