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1 	Municipio dó' Acará  

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
PODER EXECUTIVO 	* 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° I00501/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO 2910512018 
HORARIO DE INICIO DA SESSÃO as 09 Oh (horário local) 

LOCAL Prefeitura do Municipio de Acara — Para 

Torna-se publico, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMNDA OLIVEIRA E SILVA — Prefeita 
Municipal de Acara/PA, para conhecimento aos interessados, que o Município de Acara/PA, 
através da Prefeitura de Acará/PA, com sede -a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acara/PA realizara lictação 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, subsidiar(mente, a- LEI n° 8666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 

- municipal n°02/2018-GABe demais legislação correlata, bem como, as exigências esta .)elecidas 
neste Edital e seus Anexos, e sera conduzida pelo Pregoeiro com o auxilio da equipe de apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
eqt. ipe de apoio supracitado', poderão atuar outros serv dores oficialmente capacitados e 
designados pela administraç& municipal 

1. UUJbJtiU 

1.1. O objeto da presente licUação é o registro de preços p...  a futura aquisição 	aterias de 
higiene e limpeza e neros alimentícios para at tder as necessidades do Fundo 
Municipal de Educação do Municipa de Acará/PA. ;onforme condições, quarUdade e 
c'xígências estabelecida:; no Termo de Refertcia de e instrumento convocató -  o e seus 
anexos. âÚ 

1.2. A Hcitação será realiza 	por tem, conforme tabela constante do termo de iferência, 
facultando-se ao licitante ; participação em cuantos iters forem de seu interesse. 

1.3 	Os itens listados no Termo de Referênda, deste i -strumento convocatório não seràc 
necessariamente contratados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados, sendo cons brados apenas para fins de c,djudicação,é posterior convocação 
para assinatura do Cont ato de Fornecimento. 

1.4 	cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, p ira fins de seus planciamentús 
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 ern decorrência de tal attude, não 
cabendo portanto, quakiuer direito a indenização. 

1.5 	A quantidade estimada para o presente processo R itatôrio, relacionado no ïermo de 
Referência, deste Edita, serve apenas como orientacão, não constituindo, sob hipótese 
alguma gwantia de fatui nento. 

• 2. DO ÓRGÃO GÈRENCIADOR E ÕRGÃOi PARTICIPANTES • 1 • - 

-. 

5 	Vt' 	PREFETURA DE 

• • ARA H 
*Aloo* CONAII*Al**O AMA NA**A *M.ORIA. 
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MunicTpiodõAcará 
ESTADO DÓ PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DL) ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

2.2. E participante o seguinte Órgão: 14 - FUNDEB 

3.1. Horário de credenciamenU de 08h45min as COnOOmin do dia 2910512018, não permitido o 
credenciamento de retardatários após o horário estipulado 

3 1 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante 

"\ 

 

3.2 Tratando-se de proprietaric ou sócio 

3.2.1. Cópia de documento de dentidade de fé pública com fotografia, devidamente au.enticados 
em cartório ou pela Comissão. 

322. Cópia do ato constitutivi  e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua fornia  
consolidada, ada, deidamente regitrdo na unta cornsrcial, de'. idamente autenticados em cartório 
ou :;eia Comissão. 

3.3. íratando-se de Procurador 

AÈ 

3.3.1. Cópia de documento de1 	tidade de fé pública com fttografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissão. 

3.3,2. Termo dê credenciãíiiento 	 em iFs&ï6)7dëvidéifiihfe authtkiádo em 
cartório ou Procuração (orin4pp É 0 pbpresa 

r em licitações, ou especificamente, para este certame e suas respectivas fases 

3.13,Copia do ato constitutivo 'e alterações contratuais ou copia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devidamente rege trado na Junta comercial, devídamente autenticados em cartório 
ou pela Comissão 

3À A licitante devera juntar airda aos documentos de credenuamento copia do termo de retirada 
deste edital, NÃO sendo aceito o credenciamento da licitante sem o mesmo 

15, O representante legal da icitante que não se credenciar perante a CPL ficara im edido de 
pariripar do certame, de deciarar a intenção de interpor 'acurso, de renunciar ao direito de 
inteosição de recursos, énfin, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 
env&opes "Propusta" e "Docun untos" 

3.6. Como condição previa ao credenciamento a CPL verificara o eventual descumprinento das 
con ições de participação, c specialmente quanto a exisncia de sanção que impeça a 
participação no certame ou a fLtura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadi'tros 
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Munic%b '#o Atará  
ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

3.6.1. Cadastro Nacional de empresas inidôreas e suspensas - CES, mantido pala 
Controlador ia-Geral da União; 

3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Uveis por Atos de Improbidade Admtristratit'a, 
mantido pelo Conselho Nacion.l de Justiça. 

3.6.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

3.6.4. Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO c.edenciará a licitante, por falta de 
condição de participação. 

3.7. Todos os documentos relativos ao credencamento e do iepresentante devem estar fora dos 
envelopes de documentos de habilitação e de proposta. 

3.8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação 0,e licitante retardatária, a não se 
como ouvinte. 

ET - 	 4 DA PARTICIPAÇÃO NO PR GÃO  

4.1. Poderão participar deste Pegão interessados cujo ramo-gê atividades seja cornpat"el com o 
objeto desta licitação e que romprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no 
Capitulo — DA HABILITAÇÃO. ANUWF- REM,  

4.2 A licitante deverá possu lir capital socia ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez 
WW por cento) do valor global de cada item para esta licitação, davendo ser comprovado na data da 

apresentação da proposta, na frma da Lei, conforme Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações. 

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as Microemprsas e Empresas de Pequeno Pote 
e pata L microempreendedor individual — MEl, conforme LC n1 ,123, de 2006. 

4.3.1. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 cia 
LC it o  123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 3 0  da referida lei, no ato do credenciamento. 

4.3.1.1. A não apresentação ca declaração si'pacitada, no ato do credencian -iento. impedirá o 
licitante de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como micrempresa ou emprese ue pequno porte. 

4.3.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microe preendedor individual) poderá ser 
dispensado em todo ou em pa te documentos de natureza NAO fiscal desde que não restrinja a 
participação dos demais licitar.s, conforme Decreto n°8538 de 06110115. 

4.4 Não poderão participar desta licitação osinteressados: 

CÇ PR -STURA DE a 	TN. 
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Município"ao Acará 	 ,4 	7 ESTADO DO PARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DOAGARA 
PODER EXECUTIVO 

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

4.4.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no 3rasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativamente ou judlicialmente, 

4.4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 90  da Lei na  8666, de 1993; 

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

4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consotcio; 

4.4,6. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas nu detentores de mais de 5% (cinco 
por cento) dc capital com direito de voto ou controkdores, responsáveis técnicos ou 
subcontratados, haja alguém que seja servidor publico, ouqua tenha sido nos últimos 130 (cento 
e oitenta) dias anteriores a data da publicação desta licitação, 

4.4 7 Parentes da autoridad 	 poçdimento cordão n0  
60712011-Plenario, TC-002 12J(008-1, rI 	 03g$tt) 

4.4.8, Deputados e Senador 	 e 
inciso II, alinea "a' da Cons 

	
10-2, 

rei Min. Valmir Campelo, 06 

S. 

Mktu\a,Nt'pública, 
:ua o Art.12, do Decreto Federal 
31 n° 8.666193.  

izadas por escrito, devidamente 
ações da Prefeitura Municipal de 
lade de Acará/PA - Cep: 68.690- 

5.1. Ate 02 (dois) dias útq 
., qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme pre 

n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Fe' 

5.2. As impugnações, obrigeioriamente, deverão ser for 
assinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de 1 
Acará, localizada na Trav. Sãc José n° 120, Eafrro Centro, 
nnn 

5 3 Caberá ao pregoeiro deciá.r sobre a petição no prazo de nte e quatro horas 

5.4. Acolhida a petição contra 0 ato convocatório, será desigrda nova data pata a realização cio 
certame 

5.5. As impugnações e pedids de esclarecimentos não su5pendem os prazos previstos no 
certame 

- 	 - 	 * 	PREFEITURA DF 

'IS 
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() 
Muníc%io"P Atará 
ESTADODOPARÁ 

PREF EITURA MUN:CIPAL DO A DARÁ 
PODER EXECUTWO 

5.6. As respostas • às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoefrõ serão 
entranhados nos autos do processo licitatorio e estarão dispcniveis para consulta por qualque r  
interessado. 

5.7. Os pedidos de esclarecimbntos referentes a este processo licitatorio deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, ate 03 (três) drss uteis anteriores a data designada para abertura da sessão 
pubhca, exclusivamente por e-mail Iicitacaoa6ara@ho1mail  com sendo de exclusiva 
responsabilidade do interessado a obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em relação as informações disponib&adas relativas ao Edital 

	

6 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 	 -_-: 

6.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues 
ao Pregoeiro no local, data e nora fixados no preambulo deste edital, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fechD e, de preferência opacos, contendo em suas partes e (ternas e 
frontais, em caracteres destacados os seguintes dizeres 

ENVELOPE N°01 - PROPOSA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DÉ ACARÁ -~'21M DE 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANFE/CNPY 
PREGÃO PRESENCIAL N°QQ1J201Sse  

ENVELOPE N°02- E 
PREFEITURA MUNI' 
RAZÃO SOCIAL DÓ 

- 
T - -- 	.-. .,,__ — 	 L'?!j 	 nnp'rr 	 • —na 	%UenS 

r2;. rrn 	r 	au 	'ja jj 
6.1 rodos os documentosè irit'Jrío? dÕééhebSN61 fROPOSTPDE PREÇØ$4NO  02 - 
HABbLITAÇÂO deverão estar assinados e rubricados pelo 'representante legal da hcitante e 
organizados sequencialmente em ordem crono'ogca, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
11 do edital, sob pena de inabittação e descias,_ if'aço 

a. 

7.1 A proposta de preços, 'emitida por computador ou datilografada, redigida ,em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acrescimos u entrelinhas, devidamente datada 
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 
razão social, numero do CNPJ, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da 
proponente, alem de conter 

7 2 A proposta devera conte- valor unitário e gíobal para cada item constante do 1 ermo de 
referência, em algarismo, exprï'sso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praitidos no mercado, não sendo permitidos valores u'periores ao preço estimado pela 
administração municipal Sega desclassificada a proposta com preços manife',tamente 
i nexequível, nos termos do art 48, II da Lei 8. 666193 e suas ar&ações 

PnEF 

- 	 - 	
ONIoo CON81UlNDD tOÁ KG% rIffiYÕRj& 
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Munic:p:o7 Acará 	
/ ESTADO DOPARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DO :A CARA 
PODER EXECUTIVO 

7.2 1 No preço cotado deverão estar incluídos todos os insurnos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto 

7.3. Prazo de validade da prcoosta não inferior a 60 dias, vontados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes, 

7.4. Prazo de entrega Fica estabelecido o prazo de ate 05 (cinco) dias úteis para entrega do 
objeto no local requisitado Ha' endo irregularidades ou reproYaçâo do objeto a vencedo a terá 24 
(vinte e quatro) horas para solução do problema, cont9dos a partir do recebimento da 
Ordem/Requisição de fornecimento, 

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

7.6. Não serão aceitos envelop'3s via Correio, Fax ou qualquer meio postal 

7.7. O licitante adjudicado de propostVJSErjrLCt bgaknD& ao Soeiro, sua 
Proposta de-Preço,  Ajustadao Preço Jinal em t' 21  (ateeauatro) horas após o 

Ata no 
e-mail: 
na de 

enca'rrcmento da essão do Ptgão Presencial ou de acord 
dia do certame, sob pena de desclassificação, pode 
licitacao_acara@hotmail.com , desde que esteja devid 
desclassificação. 

7.8 A apresentação da proposta implica pieia aceitação, 
estabelecidas neste edital e seis anexos. 

CLASSIFICAÇÃO DAS PR 

8.1. O Pregoeiro verificara às, propostas apresentadas, d 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultara 

PttË d&4fÍtáV11ë, das%c'htlições 

MA NOVA H 	A. 

'OSTAS 

sclassificarido aquelas que não 
este Edital que sejam omissas, 

82 A desclassificação de proposta será sempre fundamentad e registrada em Ata 

8.3. O Pregoeiro classificara o autor da pr000sïa de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em v ilores sucessivos e superiort em ate 10% (dez por cento), 
relativamente a de menor preç, para participação na fase de lances 

8.3.1. Quando pão forem vurificadas, no mínimo, três propostas escritas de preros nas 
condições definidas no subiem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores p r,postac, 
subsequentes, ate o máximo le três, para que seus autores participem dos lances ',erbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos 

- • 	 -• 	 - • 	 - 	 - 	

• /6/ 	

PREFETURA 	qj* 
''ACARA 
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Município ao Acara  
ESTADO DO PARA 	 j 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

8.4. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 30 , § 20 , da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferênciã, sucessivamente, aos 
bens eserviços: a) produzidos no País; b) produzi( 4/.os ou prestados por empresas brasileiras e c) 
•produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.5. Havendo apenas uma proe o.sta e desde que atenda a todas as condições do editál € estando 
o seu preço compatível com o p raticado no mercado, esta po,era ser aceita, devendo o regoeiro 
negociar, visando obter preço i elhor, 

9DAFASEDELANCES 

9.11,Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio a eiapa de 
apresentação de lances verhais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes O iance deverá ser ofertado por preço uitario 

9.2 O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do auor maioçpreço e os demais, 
em orcem decrescente de valor. Pt NA M. * 

9.3 A desistência em apresei' lar - lance verbal, quando cor.vocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etap& e lances e a manutenção do iltimo preço por ele apresentadc, 
para efeito de ordenação das p,cpostas. 

9.4. Enderradã • etapa 
microempresas ou empre 

	 os .vf€Wê% da 
primeira colocada, sê est 

r-x nona n fim d ohiiror_Qa ti 

9.5. Caso a melhor oferta valida 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 ate 5'Vo (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatada- .: com a primeira colocada 

9.& 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 oregoeiro 

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 rncroempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinum por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

1-- 
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Mun,c%o"  Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

9.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com n 
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital 

9.9. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciara a fase do,  aceitação da proposta 

• 	 10. DA ACEITAÇAO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etapa de lsrices e depois da verificaçãode possível empate, o Pregoeiro 
examinara a proposta classificada em pnme4o lugar quanto a compatibilidade do preço em 
relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqpibilidade, bem como qnnto ao 

v 	cumprimento das especificações do objeto 

102 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequiveL Serão considerados excessivos os 
preços cotados que ultrapassa em o valor estimado pela Admmistração em mais de 10% (dez por 
cento), 

10:3 Cõnsid era-se inexequíveá p 
irrisórios ou de valor zero, incprnpativeis copg preçg4os it larioq4roercado, 
acrescidos dos respectivos eucargos. ainda ue o ato coruvocatádo da Ucitação não tenhei 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalaÕes Ce 
propriedade do próprio licitante para os quais ele renunefe a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

UmÁ 

10.4. Havendo necessidadéf á Prédéir Vfdétã a: % âUihforhMifl hovWttfta  e 
horário para a continuidade dp Pnw ONt rRuw$Qc) 'IMA NOVA 	o5 
10 5 Sempre que a proposta melhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a 
subsequente, haverá nova ve ificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto no, 
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso 

106 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registiEdo em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes vandade e efica.ia para fins de classificação 

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

11. DA HABILITAÇÃO 

Será considerada habilitada n proponente que 
subténs abaixo: 

apresentar • os documentos relacionados nos 

Travessa são José no. 120- Praça di: Matriz centro - Acará 1 Pará-. CEP 68690-(4)0 
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ESTADL D0 PARA 	 / 
PREFEITURA MUIL'CIPAL DOA A PÁ 

PODER EXECUTIVO 
11.1 . HABILITAÇÃO JURÍDICA: 	 /7 

11.1.1. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licita nte devidamente autenticados em 
C cartório ou por membros da omissão Permanente de Licithção, mediante a apresentação do 

original: 

11.1.2. Registro comercial, no caso de empresa ind ividual; 

11. 1 3. Ato constitutivo, estat :10 ou contrato srial em viç x devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de e'eição de seu ,," administradores; a Lei ri 0  10.1612002 (Código Civil Brasiieiro). 

11 .1.4. Inscrição do ato cons tutivo, no caso de sociedade..; civis, acompanhada de prova da 
direbriq em exercício: 

11.1.5. Decreto de autorizaço, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato c.e registro ou autorização para Vuricionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividaa9 assim o exigir. 

OBS: O contrato social poderá ser aprese ntado ia sua forma consolidada. 
gr  

11.2 OCUMENTAÇÂO REU,IVA À REGULARIDADE FS'AL E TRABALHISTA: 
'7 

11.2.1. Comprovante deinsc ção no Cadastro Nacional Ø. Pessoa Jurídica do Minstéíio de. 
Fazenda (CNPJ-MF); 	 .. / o  í- 

W ::ir. : 

11.2.2.Prova de inscrição hd Ladatt deø tMuÍ+'i&s EstaUàt#murtrdjàl, rélativou éde da 
licitante pertinente ao seu rpiç 

11.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 1 nbutos Federais e a Divida Ativa da 
União, regularidade a Seguru'ade Social ou C€tidão Corzrjnta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federl do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PC,FN), da sede da licitante, 

11-2-4, Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Cedão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante oéft ão de Não Contribuinte, 

11.2.5. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municq ai, da sede da licitante,'€ertdão de Não Contribuinte, 

11.2,6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargsociais instituídos por lei. 

• 1 

112.7 .  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CN , nos termos do Titulo VII-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-L i no 5452, de 1 0  de maà de 1943 
(Le n 9 . 12.440, de 07 de junho de 2011) 

-'¼ PRU ~bU 
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OBS. As licitantes que usufruíi 2m  de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar obrigatoriamente tda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitdo. 

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECrVIA: 

Prova de qualificação rcnica, mediante apresentaçW de comprovante de aptidão para 
forrecimento pert,nente e compatível com o objeto da licitação, por intermédio de, no mirtimo 01 
(um) atestado de capacidade iócnjca emitidos por pessoa jurWica de direito público ou )rivad8, 
comprovando que já prestou ou gsta serviço dessa natureza. 

li. i2 Alvará de Funcioname/o' 

11.3.3. Declaração de que posni estrutura e condições de fornecer o objeto licitado. 

11.:. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIF$AÇÂO ECC NÔMICO-FINANCEIRA: 

11.4.' Balanço 9atrirnonial e Jemonstrações contébeis do timo exercício social, já exigíveis e 
ap!sentados na forma da lei. que comprovem a boa situação financeira da empresa. "edada a 
sua substituição por balancets ou balanços provisórios, p dendo ser atualizados p;r  índices 
oficuis quando encerrado há rr ais de 03(três) meses da data de apresentação da proposta: 

èw 
a) ;s empresas com menos dc: 01 (um) ano de existência ou riais de anos paralisadas, que ainda 
não lenha balanço final de exe cicio, deverão apresentar bal'iço de abertura e/ou demonstrações 
contábeis envolvendo seus dini.os, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua 
existncia, sendo isenta a apreSntação da 'apacidade firanceira da empresa, dev.damente 
registrado no Órgão competenft ria forma da Ieis'ação viger; 

b) Os índices 'aeverão ser demonstrados por Cálculos e.ètuados por contador ou técnico 
devdarnente registrado no C:nselho Regional de Contabilitade - CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidameute registrado no órgão competente 
na forma da legislação vigenU, cujos documentos, balanço ,'e demonstrativo, já deverão estar 
inclusos dentro do envelope dt habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a s :.ssào  ou 
apresentação a posteriores: 

o) O balanço e as demonstraç5ss contábeis devei ão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura, documento compi Dbatório de regtro na junta comercial e termo de encerr3mento, 
autenticados em cartório ou pela comissão, bem com, o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (atualizar a) com fina!idade balanço patrimonial ou editais de licitação. 
Poderá, também ser apresent&ra cópia da publicação em jorrai, devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral i'SG) e Liquidez Corrente (L('r), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço p trin fonial:  

CÁ 	 DE •F 

AI 
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d 1) Indice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula 
AC+RLP 

LG= -------------------  
PC -t -ELP 

d.2) Indice de Solvência Gera' (SG) maior ou igual a 1, obtid, pela formula 
AT 

SG= -------------------> 	.. 
PC+ELP 

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

LC=• ------------------- > 1 
PC 

OB?I. Os fatores constantes da; fórmulas acima sarão extrai:s do balanço patrimonial exigido no 
tem 11.3.1. deste Edital, em que: 
AC Ativo Circulante 
RLP - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Prazo 
A tA T - Ativo Total 

11.4.1.1. Para sociedades anônmas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da 
publicação do balanço em diárv aficial ou jornal dpjrande circulação da sede da licitante 5/ 
11.4.2. Certidão negativa de feitos sobre fr;ência, recuperação judicial ou recuperação 

MOS 
extrajudicial, expedida pelo dik,  `11 órd,2 a sede do licitant: 

11.4.3. Certidão 	 adão Simplifica ei iitida pela Junta omercW' 
7/ NÃOVA 

11.4 4. -Certidão Especifica qu' comprove existência 	sa registrada na Junta Comercial 

7 
1 C5 -Certidão de Inteiro Tecr emitida pela Junta Comercial; 

11.6. Observações do item "L'ocumentação de Habilitação" - 

11.51. Declaração da licitante de que não possui em seu qu vo de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos c-rn trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos, em qualquer trabalho, sà.vo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7 0  da Contituição Federal de 1988 (Lei n. 9.854, de 1999). 

11.5 2. Os documentos que nao possuírem prazo de validad , somente serão aceitos .;om data 
não excedente a 90 (noventa) dias da expedição, ressalvada ,'a hipótese de a licitante c.'.mprovar 
que o documento tem prazo de validade superior ao converconado, mediante juntada cia norma 
legal pertinente. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a iiabiIitaç;o 
do proponente. - 

J 4ct 
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11.5.3. Os documentos necei4sarios  a habilitaç.ão poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, 
ou publicação em órgão da mpressa oficial Na hipótese, da apresentação de documentos 
originais, este serão anexados ao processo licitatorio 

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

11.5.5. Os documentos exigidos para habilitação consoants o estabelecido neste Mulo, nao 
poderão, em ,hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requorimento, 
ou apresentados por meio de fi as, discos magnéticos e filmes 

11.5.6. A ausênr'ia de docLrnento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto ness3 titulo inabilitará o licitante 

___-- 	 12. PROCEDIMENTOS DA SESSAO LO PREGAO  

121. Constatado o atendimento às exigências fixadas r'o edital, a licitante será declarada 
vencedora; 

12. 11.1. Na hipótese acima deicrita. havendo Igoma restriç:o na comprovação da regularidade 
fisc das microempresas e empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial cirresponderá ao m3mnto em que o proponente for declaradc o 
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critér da Administração Pública, para a 
regularização da documentaco, de acordo com a LC i °  123/2006, atualizada pela L& 
Complementar n° 14712014; 

-. 
 

12.1.2. A não regularização de documentação, no prazo previsto no subitem 12.11, implicará na 
decadência do direito a contratação. 

12.2. Se a licitante não atend?r às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
Pregoeiro a convocar a oferta subsequente de menor preço ngociará com o seu autor a reduço 
de preço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação, e assim sucessiva'nente, até a apuração de umâ i  oferta aceitável cuja autora atenda 
aos requisitos de habilitação, stndo a respectiva licitante deck , rada vencedora; 

12.3. Todos os documentos cie 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 se são, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de talos 
relevantes que ocorreram, e qie deverá ser :ssirada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
representantes, credenciados, das licitantes presentes; . -. 

(J 	 ..'iIEFEITURA DE 
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12.5. Toda e quaquer declara ão 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 nao 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 (oitc) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei 8.66611993 e 
alterações posteriores, para o h?cebimento de novas proposta..; 

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

12.0. Se a licitante vencedor4, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facultado à Administração, examín r e verificar a aceitabilidade das 
propostas subsequentes, na o?dem de classificação, procedendo à contratação, sem pijuízo da 
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
êM  

131.. Nas hipoteses de pro"imento de recurso que leve à anulação de atos anterores à 
rea ização da sessão pública precedente ou em que seja ,3nulada a própria sessão pública 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dce dependam. 
•. 	 . 	 . 	

. 	 êfl 13 1 2 Quando houver ergpa acsIt 	 ¶tltantP 
•dedarado vencedor não assinar a Ala de Registro ae Preços. "'ou não comprovar a reuiarização 
fiscal, nos termos do art. i4L J1Ç4Ø CQ)  S1flDSüM!ft 	 os 

' procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances 

132 Todos os licitantes remdnescentes deve rão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta 

L±li±_±±........................... . 	 14. DOS RECURSOS . 

14.1. Declarado . o vencedor e ídecorrida a fase de regularizêção fiscal da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao 
final da sessão publica, manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
e, indicando contra qual(is) de são(ões) pretende recorrer e por quais motivos 

14.2. Havendo quem se manifeste caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exstôncia 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente 

PREFEITURA DE •i. 

''ACARA 
. 	

. 	 . 	 ÁtQlIsYRurÁ*NOl<uTÓRjA. 
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142.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito iecursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade O) recurso; 

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

14.:.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo dé três dias 
para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem ccntrarrazões eia outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do çecorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
se'..m interesses. 

14,10 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitam ,rito. 

14.4. Os autos do processo pornanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

14:1. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinc) dias úteis. 
0 11È  

14.6. O resultado do recurso s::rá divulgado mediar;te afixaça no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de ,'Acará — Estado d Pará, órgãos de imprensa ofi;ial e comunicado aos intecessados 
via orreio eletrônico. - 

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

MJ 

15X O objeto da licitação serã adjudicado ao licitante declara do vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados 

15. 2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologara o proc?dimento licitatorio 

1523 . Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o adjudicatorio será convocado para 
assinar a ata de registro de preço, no prazo e condições definidas neste Edital 

... 
16. DA A FÃ DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO  

16 1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatalo o prazo de 3 (três) dias úteis,  
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preçc's, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de de air do direito a contrata ao, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital 

4 	PFEITU 	a 

eACARA 
UtLOs to,IrRUIN, DwANO IEfl3rnA. 
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16.2 O prazo estabelecido no, subitem anterior para assinàtra da Ata de Registro de Preços. 
poderá ser, prorrogado uma úrdca vez, por iguaL período, qtíkndo soliàitàdo pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidameite aceito 

16. 3 .  A ata de registro de preços, durante sua validade, pode,a ser utilizada por qualquer órgão 
ou :mtidade da administração pública que não tenha  do certame licitatônio, rediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e res':.itadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei i°  8.666, de 1993 e neste edital. 

16.4. Caberá ao fornecedor bewficiário da Ata. de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou no do fornecimento, desde que este fome irnento 
não prejudique às obrigações anteriormente assumidas ca 

,
ri o órgão gerenciador .  ' órgãos 

participantes. 

16.5. As aquisições , ou contraluções adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão 

,
ou entidade, a cem por cento dos quantitativôs dos itens do instrumento. convocatório 

e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenc'ador e órgãos participantes. 

16.6. As adesões à ata de registro de preços são lirni1,11(W1,RUAótaUL, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item regiiado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos pariicipantes, independente do número de ôrgãos nãc padicipantes que eventi.:aimente 

Rg,
aderirem. a~2F5, AN 

16.7. Ao órgão nãoparticipar:e que aderir à 
cumprimento peio fornecedoi das obrigaçõe 
observada a ampla defesa o contraditór 
descumptimehto de cláusulas r,oiflratuais, em (E 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 

16.à. Após a autorização do orgão gerenciador, o órgão n 
contratação solicitada em até ioventa dias, observado o pr.; 
de Preços: 	. 	 . 	 . 	 ... 	 . 

16.8. 1 Caberá ao órgão gerençiador autorizar ,  excepcional e 
prazo para efetivação da coi aratação, respeitado o prazo 
solicitada pelo órgão no partiopante 

hhali&WbdecorrgMé% do 
i p9 Fio Qet4 mando 

participante deverá efetivar a 
de validade da Ata dç Registro 

icadamente, a prorrogação de) 
vigência da ata, desde que 

• 	.1.7. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMUNTO EQUIVALENTE 
1 

17 	Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado po'iera ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
de kEmpenho/Carta Contrato/Aitorização) 

17.2. A adjudicataria terá o çn.izo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Te mo de Contrato ou aceitar o irntrumento equivalente, conforme o 

3 
QMoOoQs&TrnIftDo UMAKOHII.tRIA. 
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caso, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital 

,17 .3, O prazo previsto no shbitem anterior poderá ser prorrogado, 
solicitação justificada do fornec4dor, e aceita pela Administração.  

17 .4. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar 
certificado digital 

18.00 PREÇO 

por igual períõdo, por 

o contrato através de) 

n 18.' Os preços registrados poderão ser revistos em deLcrrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercadrou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,  
cabendo ao órgão gerenciador,piornover as negociações junte aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°8.666. de 199. 

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado poli motivo 
superveniente, o órgão gerenctador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

DE preços aos valores praticados pe!o mercado. 

18.2.1. Os fornecedores que 'ião aceit are m rtduzir seus peços aos valores praticados pele.) 
 serão liberados do co1 npromisso assur.iuo, sem aplicação de penalidade. 

18.2.2. A ordem de classiflca;ão dos fornecedores que a'eitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará . classificação original. 

,1W:•H .t;!S5:!! AIIISA. ......-  
183. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nao 
puder cumprir o compromiflj pWab lIMA NOVA I 1 or 
18. 3. 1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se ccnfirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados, e 

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

18.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenc'dor deverá proceder a revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabiveispra obtenção da contratação mais 
vantajosa 

19. DA ENTREGA EDO RECEBIMENTO DO OBJETO  DA FISCALíZACÃO 

19.1. O produto devera ser entregue acondicionado adequadamente, 
completa segurança durante o rrarsporte 

Travessà.São José n° . 120— Praça &M  atriz Centro—Acará 1 Pará CEP 68690-000  

de forma a permitir 



r 

Municipio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

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

19.3. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo CnEYÍe 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 fornecimen10 do produto caberá ao Chefe do 
Serviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA ou a outro servidor 
designado para esse fim. 

19.. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666. de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entr'ga dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução determinando o que for necessário à regularização de fahas ou 
defeitos observados. 

19.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou ví';ios redibitórios e, na oco1ência desta. não impUca em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e repostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n° 3.666. de 1993. 

19.7 O representante daAd'ninistração anotará em registro próprio todas as occ'rrêncas 
reIaeonadas com a execução do contrato, indicando dia, m%s e ano, bem corno o nome dos 
funcionários eventualmente en'iolvidos, determinando o que tr necessário à regularização das 

1 11

falhas ou defeitos observados ? encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. - 

.. 	 flflt rrkcrrr( 3; 	 flfl .J 	
j?$: 

.2O DAS ORiôÁb bãô 	YÁÔ(E ÁttJt X'ÀKltt 

20 1 A Contratada deve cumpir todas as obrigações const9 ntes neste Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo com exclusivamente seus os risc s e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objyto e, ainda 

20.11. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, bonforme especificações, prazo e 
focal constantes no Edital e seus anexos, acompanhado d respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a marca, fabricante, npodelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade, 

20.1.2. Responsabilizar-se peles vícios e danos dccorrentes 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, as suas expensas, no prazo fixado neste Teimo de 
Referência, 'o objeto com avarias ou defeitos, 

20 

PREFEITURA 	•# 
'S'ACARA 

oOSCO'lsRWNo.wMN•QvA,AJA. 
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ESTADO DO PARA 	 j 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 	, 

PODER EXECUTIVO 
20.1.4. Comunicará Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação: 

201.5. Manter, durante toda c 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 rc.oresentá-la durante a execução do contrato.; 

20.2 Caberá à Contratante: 

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

20.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
,aceitação e recebimento definifvo 

20.2.31 . Comunicar à Contrata da. por escrito, sobre impei'.ições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; 

20.2.4. Acompanhar, e fiscalLaro cumprimento d&s obriga ções da contratada, atrvés de 
comissão/teid rv or especialmer e designado: 

20.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos: 

DO PAGAMENTO  

-' 21.1. O pagamento será realiz:do no prazo máximo de até 31 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimpemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta cornnte indicados pelo contratadc. 

21.2. Os pagamentos decorreites de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5 1 , § 31  da Lei 
n°8 666. de 1993. 

21.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" peld servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 

21.4. Havendo erro na api ?sentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a iiquidaç da despesa, corno, por e'emplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidaca imposta ou inadimplEncia, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadora. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regulariação da  
siluação, não acarretando quJquer ônus para a Contratante. 

pnErEITi 
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21 .5, Será considerada data do pagamento o dia em quç constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento 

21.6. Antes de cada pagameito a contratada, será necessrio comprovar a manutenção das 
condições de habilitação exigdas no edital 

21. 7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providencada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente su defesa O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contrataLfte 

21.8. Não havendo regulariza- pão ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
devera comunicar aos órgão', responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a 
naJrnpIência da contratada, bem como quanto a existênca de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados o' meios pertinentes e necessárias para garantir o recebimento de 
seus creditos 

21.9. Persistindo a irregularidade, acontratante deverá adotar 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo cor 
contratada ça,ampla, defesa.

às  
21.10. Havendo a efetiva execução do objein, os pagamenios se 
até que se decida pela resciso do contrato, casa a contrataa nãc 

ffl 

21.11. Somente por motivo ç'-e economicidade ou outro ir1 wess 
devidamente iuFtificado, em vualquer caso. pela máxima autorida 
rei1ndido o contrato emexecução com a contratada inadimrdente. 

'nedidas neczsárias à 
n4lltà, 	durada à 

N&AU\ í[t 

21.12: Quando do pagamento, será efetuada a retençãp:lributária prevista na legislação 
aplicável.  

21-12.1. A Contratada regWarmente optante pelo Simpld Naciônal, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrera a retenção ibutária quanto aos impôstos e 
contribuições abrangidos por aquele regime No entanto, o )agamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovaçao, por meio de documento ofi ai, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto ria referida Lei Complementar.  

• 	• . 	22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos de 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 «alidade da proposti, 	 J 

EFEI G5 
UNO'CoN3T'UINDo'fttMcvA MÕJ4. 
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22 112. Apresentar documentação falsa, 

22.1.3. Deixar de entregar os documentos exig'dos no certame; 

22.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto, 

22.1.5. Não mantiver a proposta 

22.1,6. Cometer fraude fiscal, 

22.i. L Comportar-se de rnodo.jnid.*neo; 

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

22 3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente
ficara sujeito, sem prejuízo da r sponsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções 

aMt .w, .. 

22.3.1.Multa de 10% (Dez por,  cento) srR 	niaêtê 	)4 teLgprejuqc(s) pela 
conduta do licitante, 

;•flt 	 .Str 22.4 A penalidade de multa Ro4p4eflaphca cQia9fe qgt s9SS dggpiento 

22.5. Sanções por atos praticac os no decorrer da contrataçãc: 

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

22. 152 Multa moratória de 0,6% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
até o máximo de 10% (dez p r demo) sobre o valor total do Contrato, quando o Cor:tratadc, 
irijLsUficadamente ou por moti',o não aceito p&a Adrninistracio deixar de atender tota'nente á 
Autorização de Fornecimento ci à Ordem de Cempra; 

2253. Multa compensatória dC 10% (dez por cento) sobre o talor total do contrato, no caso de 
ine.s•cução total ao objeto; 

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

22..5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
admirdstrativa p&a qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de ate' 
dois .nos: 

 

22.5 6 Declaração de inidor&icade para licitar ou contra -1:r com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçã ou até que seja proircvida a 

PREFE UR 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que ,a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados, 

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

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

22.6.2. Tenham praticado atos 'licitos visando a frustrar os objetivos da licitação, 

22.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em viíude de 
atos ilícitos praticados 

22.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que asseguratA o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimentó previsto na Lei n° 8666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 
.9.784,de199.9; 

22.3 A autoridade 	 ria aplicação das sanrões, b kW AI consideração agravidade 
da conduta do infrator, o carátE - educativo da pena, bem comc o dano causa do à Admir;straçãc. 
observado 'ó principio da propo cionalidade. 

L_ 	 23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 	 ____ 

o  

AM 

23. L Não havendo expediei-te ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na dan marcada, a sessão será auïomaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, ri mesmo horãr½ anteriormente estabelecido, desde que rão haja 
comunicação em contrário pele Pregoeiro. 

23:2. A Prefeitua Municipal de Acará poderá pror:ogar, a qualquer tempo, os prazos paira 
recebimento das propostas ou ;ara sua abertura. 

23.3 Ni julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoe, iro poderá sanar erros mi falhas 
que não alterem a substância rias propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, regktrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificac4u e habilitação. 

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serao sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessa& s, desde que não corrpromeiarn o interesse da Administração, o 
principio da isonomia, a finalid,de e a segurança da contrataço 

IÇ PREPEITURftDF _s c 
Travessa São Jose n° 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-100 



• 	... 	 . 	 Municipio ao Atara  
ESTADO DO PARA 

• ': . ' .• 	. PREFEITURA MUNICIPAL DC ACARÁ 
. 	 PODER EXECUTIVO 

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

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

23.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não resultará automaticamente no 
'afastamento do licitante, dese que seja possível o aprov.itamento do •ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital ede seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23A 0. O licitante é responsáwl pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
doct'mentbs apresentados em qualquer fase desta licitação A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade d5 informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 
ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem pr. 

 
eifizo das sanções administrativas, 

civis e penais cabíveis. 

23.1 '1 No julgamento das propostas de preço e na análise da documentação o Pregoefro poderá, 
a seu critério, solicitar o assess,xamento técnico de Órgãos OU de profissionais especiaPzados. 

RIRERRE 

23.12. Se houve, solicitação de documentos, estes deverão 
cópia autenticada por cartório. sendo possível. ainda. a aute 
ou Equipe de Apoio. 

23A3. O não cumprimento da diligência podera enseji 
descassrficação da proposta. 

23.14. Para atender a seus ir:eresses, a Prefeitura Munici 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 
obedecidos os limites estabeleddos no § 1.0 do ad. 65da Lei 

23.15. As licitantes não terão direito à indenização em.deco 
licit.:óiio, ressalvado o direito co contratado de boa-fé de SE 
suportado no cumprimento do contrato administratvo. 

23.16. Integram este Edital: 

! 

1  Em NW"k,  
fl 

iMD WIVA i 
r' a iMbilnaçao ''do liclante ou a 

pI_deral 

Ide Acará reserva-se o direito de 
«ØeçoS unitários ofertados ,por item, 

 n°8.666/93. 

da anulação do procedimento 
ircido pelos encargos que tiver 

23.16. 1 Anexo 1 — Termo de Ri ferência, 

23.16.2. Anexo li'— Planilha Orçamentária e suas Quantidades;' 

23.16.3. Anexo III - Modelo de Proposta Comercial 

Travessa São José n°. 120— Praça dt'Matriz centro —Acará 1Pará — CEP 6869CG)0 
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23.16.4. Anexo IV — Modelo de ÇrodenciamentcvPiøcuração 

23.16.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impedaivo, 

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 rode, 

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

23 16 10 Anexo IX - Minuta dc' contrato admir'straivo 

24.00FORO 

24. S. As questões decorrentes da execução deste Instrumer .0, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão prncessadas e julgadas no FoL da Cidade de ACARÁ/['. , A, cciii 
excusão de qualquer outro, por, mais privilegiado que seja. 

Acará/PA. 14 de maio de 2018. 

/ 

MARc'O SILVA DE SOU .A 
/ Pregoeiro 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA,• 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 100501/2018 

1:ÕBJETO:• 

ti aquisição de materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender as 
necessidades do Fundo Mtrtcpal de Educação do Munic!,pal de Acará/PA, em quantidade 
com 2endida entre aquelas informadas no Anexo 1, do presente Edital, quando deles a 
PRF EITURA MUNICIPAL DE ACARÁ tiver necessidade de adquirir em quantidades suficientes; 
par2 atender a administração municipal. 

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

1.3. Os itens listados no ANEXO 1 - Termo dRe1erên c 	cia, a0ste instrumento convocat,rEo não 
serao necessariamente adquiridos &m sua total'dade, pois qu; seus quantitativos são e:mados. 
sendo considerados apenas p&a fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do 
Corijao de Forr'acimento. 

2. PROCEDIMENTOS: 

2.1. Os objetos deverão obedecer às prescrições11 , 	exigêicias contidas nas especÁicações 
técnicas do Anexo 1 deste Edit; 

2 2. A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 
fornecimento e entrega dos oi -ijetos a serem adjudicados pe a PREFEITURA MUNICU ,AL DE 
ACARÁ 

3. Es':; PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3. 1 .. Os preços dos itens para fornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicção da 
Proposta da licitante vencedoa, sendo que, o valor de caca compra será o valor ca verba 
disponivel, repassada pelo programa de cada órgão. 

4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO: 

4.1. O prazo para fornecimento dos objetos descritas nesta licitação não poderá ser superior ao 
esiioulado no contrato administ'ativo, a contar da emissão da ota de empenho. 

4.2. 33 objetos serão entregu'.s na sede do munfrtípo de . ;ará e conferidos 

pÃI~DE

dor  ou 
servidores designados pela ad: tinistração pública municipal.  

C>Ç 
2 	4 4 \\ 
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4.3. Caberá ao servidor ou ser' idores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
parte o objeto que não estija de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 
especificação. 

P  'RU-1  11k3 

ARw- 1 

Ráffir  

/1L 
r 	 pRL.LnOR. DE •# 

i 'AcaRA 
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NOVA HISTÓRIA 

ITEM DESCRIMiNAÇÃO  'UNO QTD P. UNIT TOTAL 

1 AGUA SANITARIA CX 1.000 32,50, R$ 	32.500,00 

2 BALDE 20LTS  UNO 1.000 19,50 R$ 	19.50000 

3 BALDE 50 LTS  UNO 1 	500 36,40 R$ 	18200,00 

4 F3AYGON  PCT 200 130,00 R$ 	26.000,00 

5 BOM AR   CX 200  13000 R$ 	26.000 CiO 

6 CAÇAROLA DE ALUMÍNIO 03LTS UNO. - 100 21,97 R$ 	2197,00 

7 CAIXA TÉRMICA UND 50 

- 

62,14 R$ 	3.107,00 

8 COADOR DE CAFÉ UNO 2.000 2,60 R$ 	5.200,00 

g COLHER DE PAU TAM G UND 500 1 5,20 R$ 	2.600,00 

10 

11 

COLHER DESCARTÁVEL TAM G 

COMBUCA_DESCARFÁVEL TAM G 

CX 

CX 

250 

250 

65,00 

130,00 

R$ 	16.25000 

R$ 	32500,00 

12 COPO DE VIDRO DZ 200 23,40 R$ 	4.680.00 

13 COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX 250 97,50 R$ 	24 375.00 

14 - COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ CXj 2588,40 R$ 	22.100 CO 

MuniCípio a0 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10050112019 

1. INTRODUÇÃO: 

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

2. OBJETIVO: 

2.1. A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas Especializadav e Cpmprovadamente, Expe ente no 
ramo, para fornecera objeto desta licitação. 

3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS -- ESPECIFICAÇÃO TÈCNICA: 

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

RELAÇÃO DE PRODUTOS/SERV'COS 

EW  
4. PI-ANILHA ORÇAMENTÁRIk Â5i 
1. 

- 	 PREFCITURA DF.,iø 

•-AcAH 
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Municipio cib Atará 
ESTADO 00PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOACARÁ. 
PODER EXECUTIVO 

15 CRIVO FINO UNO 100 325 R$ 	325,00 

16 DESINFETANTE DE 1 LT   CX 500 i 	 42,90 R$ 	21.450,00 

17 DESODOR PEDRA   UND 5.000 221 R$ 	11050,00 

18 DETERGENTE LLQUIDO 500 ML  CX 500 49,92 R$ 	24.96000 

19 ESCOVA P1 BANHEIRO  OZ 500 52,00 R$ 	26000,00 

20 ESPANADOR  UND 1 	500 10,40 R$ 	5.200.00 

21 ESPONJA DUPLA FACE CX 500 29.25 R$ 	14.625.00 

22 GARRAFA TÉRMICA 01 LTS UND 100 26,00 R$ 	2.600,00 

23 GARRAFA TÉRMICA 05 LTS UND 80 127,79 R$ 	10223.20 

24 

25 

GUARDANAPO DE TECIDO  

GUARDANAPO 	lUSO  _MUL1 

DZ 

PCT 

500 

500 

16,90 

13,00 

R$ 	8.450,00 

R$ 	6 500.00 

25 ISQUEIRO UND 200 5.07 R$ 	1.014,00 

27 JARRA DE VIDRO O2 LTS  UNO 50 23,40 R$ 	1.170 00 

28 JOGO DE TALHERES DZ 50 6110 R$ 	3.05500 

29 LÁ DE AÇO    FDO - 1.000 21,84 R$ 	21840J30 - 

30 L'MPAVIDROS 	.  DZ 50 74,10 R$ 	3.705 O) 

LR)UIDIFICADOR  UND 20 J»o2,7o R$ 	2054,00 

32 LUVA P1 LIMPEZA PAR 500 3.90 R$ 	1.950.00 

MARM!TEX 	 - - 

PANELA DE PRESSÃO 10 LTS 

PAPEL. HIGIËNICO ____ 

-____CX 

UND 

FDO 

50 

J00 

2~ 

15,60 

32,50 

?Ç!q. 

2~ 	14.300,00 

R$ 	780,00 

R$ 	32.500.00 

R$ 	10.400.00 

34 

35 

- 36 

37 

PAPEL TOALHA  

f9i DE MANTIMENTOS UNO 	!P 
38 PRATO DE VIDRO eMENp~ 100 1~ ~104.394M 

39 PRATO DESCARTAV TAM G CX 250 159,64 R 	39 910,00 

40 RODO  DZ 100 78,00 RS 	7.800 
.. . . 00 

41 SABÃO EM BARRA  -.  CX - 
500 

- 
46.80 R$ 	23400,00 

42 SABÃO EM PÓ 500G  
[ 

FIDO 50079,04 R$ 	3520,00 

43 SACO PLÁSTICO PARALIXO100 LTS PCT 2.000 3,90 R$ 7.80000 

44 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50_LTS PCT 2.000 -1 2,60 R$ 	5200,00 

45 TÁBUA P1 CORTAR ALIMENTOS UNO 100 13,00 R$ 	1.300.00 

46 TOALHA DE ROSTO  UND 300 1040 R$ 	3.120,00 

47 VASSOURA   DZ 100 58,50 R$ 	5.850,00 

48 XÍCARAS  DZ 50 65,00 R$ 3.25000 

AÇÚCAR CRISTAL_.. FDO 800 70.20 R$ 	56.1600 
50 ARROZ    FDO 800 68,90 R$ 	55.120,00 
51 BOLACHA DOCE  CX 400 52 , 00 R$ 	20.800.00 

52 BOLACHA SALGADA CX 400 39.00 R$ 	15.600,00 

• 
cFTORRADOEMOÍDO-250t KG 1.600 23.40 R$ 	37.440.00 

CALDO KNORR   CX 160 28_60 R$ 	_4_576,00 

CARNE lo  SEM OSSO  KG 2.000 23A0 	1  R$ 	46.80000 

PREFEifURA DE 	 — 

cô tdARA\ 
Moo 00$ 	 MA$OVO O !A. 
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Mun:co o Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
• 	

PODER EXECUTIVO 
56 	: CHARQUE 	. FDO. 100 577,20 . R$ 	51720,00 

çOLORAL AJO 40 78,0o R$ 	3 120 00 
58 COMINHO FDO 40 11700 R$ 	468000 
59 FARINHA KG 2.400 260 R$ 	624000 
60 FEIJÃO  FDO 800 

- 

_97,50 - R$ 	78 000 00 
61 FRANGO  KG 4.000 728 R$ 	29 120,00 
62 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 2009 FDO 400 18200 R$ 	72 80000 

MACARRÃO  F'DO 480 26,00 R$ 	12480 00 
64. NESCAU 	• 	 • 	 • 	 • cx: • 400 1• 

	188,50 R$ 	75400,90 
65 ÓLFODESOJA CX 160 T 10400 R$ 	16640,00 
66 

• SAZON • 	 : 	 • 	 • 	 • CX 40 .. .49,40 R$ 	1.976,00 
67  CX 160 L 2340 R$ 	3744,00 

_ 

TOTAL ESTIMADO 	 -  _R$ 	1.224.020,20,  

UN.flOS CONSTRUINDO LIMA NOVA HIST( 



Ve À 
Município'  ow  Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCAL (SRP) N° 100501/2018 

A 	. 
Prefeitura Municipal •deAcará 
Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor: 

Tert'o examinado o Edita!, vás, a firma (nome da, empr-sa) 	L.NPJ .1.0 

com sede à 	apresentamos a presente proposta 
pan' o objeto licitado, em confe -midade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

a) Os bens e/ou serviços d,, ;  objeta licitado ofertados atende integralmente aos - equisitos 
constantes na especificação do Anexo 1 deste edita; 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integra! 
das obrigações decorrentes da licitação, de acordo com os loas do Anexo II desLe edital 

c) Até a formalização da contratação esta proposta constituii um compromisso de nosa parte, 
cbs rvado as condições do Ed :al: 

o) Demais especificações: 

-Forma de Pagamento: 
wà - Condição dos Serviços: 

-Pi'zo de Execução dos Servi :o. 
-V&dade da Proposta Comerc ai 
- Dados bancários: 

Loca; e Data: 
Nome e Assinatura do represei tante legal 
Papel timbrado do licitante 

a, 
ravessa São José n o. 120— Praça du Matriz centro — Atará 1 Pr — CEP 68690 , t, 1  
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• ESTADO DOPARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 1Ç050112018 

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

completa - nome. RG, CPF, iacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
instrumento de mandato, norv?ia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es). o Senhor(es) 
(no ve. RG, CPF, nacionalidac2e, estado civil, ro-fissão e endereço), a quem confere(i) amplos 
poderes para junto a Prefeítiqra Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 
representar 

1
a outorgante nal, licitação na modalidade de 'REGAO PRESENCIAL (SRP) N° 

10001I2018 usando dos recirsos legais e acompanhando )s, conferindo-lhes, ainda poderes 
especiais para desistir de revjrsos, interpâ-Los, apresentar lances verbais, negociar preços e 
demais condições. confessar, •ransigir, desistir, firmar compromissos ou acordos. receier e dar 
quiação, podendo ainda, suL.stabelecer está para outrem, com ou sem reservas e iguais 
poceres, dando tudo por bom í Erne e valioso. 

Local e Data: 

Nome e Assinatura do repreer artpe€a \J 5 RLNgJO lttA NOVA 

Papel timbrado do licitante 

- 	 PREFEITURA [ •ø (5 
Travessa São José n°. 120— Praça di Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-10 	 • 



lunícTjiio d6 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DOMARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATÇ) IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTERIO D) TRABALHO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10050112018 

A (nome da empresa) 	CNPJ n ° - 	 , com sede a 
neste ato represeniaca pelo (s) (diretores ou sócios, com aualificação 

' completa - nome, RG, CPF nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)_  
interessada em participar da Iptação em epígrafe que se pwcessa no processo administrativo 
acima indicado que visa aquisição de materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios 
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Edt1cação do Municipal de Acara/PA, 
sob as penas da Lei, o que segue 

a) Que ate apresente SainexistWpr no presente 
declarar 

ocorrências posteriores, 
::: 	 ati l4ItIb Wi& 

h) Declara, sob as pena 
Trabalho no que se 

• 

	

	Constituiçãõ Féderal r  
anos em horario n 

• 

	

	possuindb ainda, qU 
de aprendiz, a partirq 

Local eDàta: 	7 

Nome e Assinatura do .representanté legal 

Papel timbrado do licitante 

H 
	

PREFETURADE: a 

travessa 5o José n °. 120— Praça dMatriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-00 

rio do 
7° da 
zoito) 

não 

?sPrguoo MA NOVA *S OF 
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Município dõ Acará  
ESTADO DO PARA 	 1 

PREFEITURA MUIJCIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO Vi  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP) N° 10050112018 

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, pofissão e endereço)________ --
Interessado em participar da licitação em epígrafe que se piocessa no processo administrativo 
indicado que visa a aquisição de materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentcios para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação do Municipal de Acará/PA, 
DECLARO, sob penas da Lei, Ç)  PLENO OUM°RIMENTO AOS REQUISITOS DE HABIL ;TAçÁO. 

Local e Data: 

Nor .e e Assinatura do represei , tante legal 
I
M  

CONSffiIÍ3!NDotI. MA Sova EH ST:C5flA : . ........................... 

Papel timbrado do licitante 

• 	. 	
PREFEITURA 

O5  
%ZíPACARA  

rravessasãoJosé no . 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Para - CEP 68690-000 	 . 



• 	 MunicTpiõ dõ Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL Do ACARÁ 
• 	 PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

• 	MODELO DE DECLARAÇAO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PRE(jÃO PRESENCIAL (SRP) N° 10050112018 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

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

Sr (a) 

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

de identidade RO n° 	 do Estado do 	' 	 (Estado emissor 

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

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

considerada 

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

14/1212006 e suas alterações, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0  da Lei Complementar 

n°123, de 1411212006 e suas aterações 

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

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

Complementar n° 123, de 14 d' dezembro de 2006 e suas aerações, não se enquadrando nas 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura do representante legal 

Papel timbrado do licitante 

Traveèsa São José n°. 120 - Praça Matriz Centro - Acarã 1 Fizá - CEP 68690t)0 



MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 170101/2018 

Aos 	dias do mês de 	 do ano de 2018, no Município de Acara, Estado do Para, 
na sede da Prefeitura Municipal De Acara - Para, sito a Trav São Jose n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acara/Pa, por inteimedo do Exma. Sra. Prefeita Municipal, nos termos o Lei n o  

10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no DO 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° 170101/2018, RESOLVE registrar os preços para aquisição de materiais 
de higiene e limpeza e gêneros alimentic'os para atenr.er as necessidades do Fundo 
Municipal de Educação do Mânicipal de AcaráiPA, tendo Sido  os referidos preços oferecidos 
pela empresa cuja proposta foi lassificada em primeiro lugar lo  certame supracitado 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO C 4 BJETO 
., 	. 	 . 	. ..  2. 

11 Os preços para fornecin*nto  conk&i&tvoTrii 4ETUR4MtÍNICIPAL 
DE AQARÁISFCPPTARiAS MuNICIPAiS FIflIJ.Fi iNflflS Mi UtIlCiPAiS 

- 	

- DEScZJMÇÂO 
- 

UND QTD P LINT TOTAL 
1 AGUA SANITARIÀ CX 1.000 

2 BALDE 20 LTS 
3 BALDE 50 LTS 	 18 1,  UND 500- ú  

4 FAYGON PCT 20 
5 SOMAR 	 .  

____  
jIdo  

6 CAÇAROLA DE ALUMÍNIO 03 LTS UND. 10C 
7 CAIXA TÉRMICA UNU 50 

8 COADOR DE CP'Ê  UND 2.00't  
9 COLHER DE PAU TAMG UND 503 

lo COLHER _DESCARTÁVELTAMG CX 250  
- 11 COMBUCA DESCARTÁVEL TAM c cx 250  

12 COPO DE VIDRC  DZ 200 _____  
13 cosoDESCAR"ÃVEL 180 ML  CX 250 
14 COPO DESCAR MELP1 CAFÉ CX 250

-.

"
- 

 
15 CRIVO FINO UND 100  

16 DESINFETANTE2E1LT  CX 50C 
17 DESODOR PEDF,A  UND 5.00C  

18_  DETERGENTE LQUIDO50qML CX 500 
19 ESCOVÃP/BANIIE9RO DZ 500 
20 ESPANADOR - 'iND - 

- 

500  

1 

Município'ao Acará. 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ.AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII. 

pó 
.-& 'f 	PREFEITURA DE 
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• 21 . 	ESPONJA DUPLA FACE 	CX 	1 	500 

22 	GARRAFA TÉRMICA 01 LTS 	UND 	100  

• 23 	GARRAFA TÉRMICA 05 LTS 	UNO 	80  

• 24 	GUARDANAPO DE TECIDO 	 DZ 	500  

.25. 	GUARDANAPO MULTIUSO 	 PCT 	500,  

• 	26 	ISQUEIRO 	 UND 	200 

7. 	JARRA DE VIDRO 02 LTS 	UND 	50_  

• _28 	JOGO DE TALHERES 	 DZ 	50 

29.. LÁ, DE Aço 	FDO 	1.000  

LIMPA VIDROS 	- 	DZ 	50  

31 	LJQUIÕIFICADO1 	 IJND 	20  

32 	LUVA P1 LIMPEZA 	 PAR 	500 

33 	MARMITEX 	 CX 	500  

34 	PANELA DE PR.SSÂO 10 LTS 	UND 	50 

35 	PAPEL HIGIÊNICO 	FDO 	1.000  

36 	PAPEL TOALHA 	 FDO 	500  

37 	POTE DE MANTVIENTOS UND 	503 	______  

38 	PRATO DEVIDF'C 	 DZ 	100 

39 	PRATO DESCAFTÀVEL TAM Grggpm~CX 	250 

-40 	RODO 	DZ 	100 	 min 

41 	SABÃO EM BAR'A 	CX 	V500 

42 	SABÃO EM Ó EDrG 	FDO 	50" 
SACO PLASTIcC PARA LIXO 100 

43 	L ÍS  

44 	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LTS 	POT 	2.000 _____ 

Èflá 

45 	TÁBUA P1 CORTÂR ALIMENTOS 	UND 	100  

46 	TOALHA DE ROCTO 	UND 	300 

47 	VASSOURA 	 DZ 	100  

AÇÚCAR CRISTAL 	 DO 	800  

Ê

50
XICARAS 	DZ 	5('  

ARROZ 	 FDO 	80C 

BOLACHA DOC- 	______ 	CX 	400

BOLACHASALGADA 	 __ 	OX 	400 	______  
53 	1 CAFÉ TORRADC E MOÍDO -250 g 	KG 	1.603  

CALDO KNORR 	 CX 	160  

CARNE1° SEM uSSO 	KG 	200C  
56 	CHARQUE 	 FDO 	100  
57 	COLORAL 	 . 	FDO 	40 	• 
58 	COMINHO  	FDO 	40  

FARINHA 	 ____ .•• 	. 	. 	. 
60 	FEIJÃO 	fPO 	806  

- PREFEITURA DL 

ÇADQM?A 

Travessa São Jose n°. 120 - Praça az Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 686904 O 
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9,; 
Munic"Tjio 30W  Atará 

ESTADO DO PARÁ 

:PREFEITURA MLJIW IPAL DÓACARÂ 
PODER EXECUThIO 

L 61 FRANGO 	. KG 4.000  
LEITE EM PÓ INtEGRAL - 200g EDO 400  

63 MACARRÃO 	 . FOb 480fi  
64. NESCÀU 	 .. cx 40.  
65 ÓLEO DE SOJA  CX 160  
66 SAZON  CX 40  
67 VINAGRE  

TOTAL ESTIMADO 

1 Razão Social, 
2.CNPJno; 

.3 Endereço; 
4. Telefone e endereço. eletrônko; 
5. Nome dorepresentante lega:. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO r REÇO 

2.1. Os preços registrados poderão ser revistcs emdecorrência de eventual redução dos preços 
praticadosnomercado ou de tato que eleve o custo dos serdços ou bens registrados. cabendo 
ao orgão gerenciador promcier as negociaçoes junto aos fornecedores, observadas as 
disposiçõescpnt'das hã alinea d'do inc'so II do caput do art 35 da Lei n o  8 666 de 1993 

A m  
12. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preçc praticado no mercado p0. motive 
superveniente, o Órgão g enciador convocará os fornecedores para negociarem a redu.'ão dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

2.2 1 Os fornecedores queaoteeiaç 	 pelo 
7N mercado serão liberados d?Côkpr6risto ásrnido, éeM SØhtaÇão de ØénFidadê 

2.2.2. A ordem de classificaçãu dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observara a classifcação original 

2.3. Quando o preço de merc.do tornar-se superior aos preç s registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

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

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

2.3.3. Não havendo êxito nas i€gociações, o órgão gerenciador devera proceder a revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
• 	

.. 	 . • 	t . 	.. * 
• 	. 	PREFEITURA DE s 

S'ACARA 
ÇON&THUINPO ukt&- ,id,A 4IbTôRrA. 
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'd6Acará 
ESTADO DOPARÁ 1 

PREFÉITURA MUNICIPAL DQ AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

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

12 O fornecedor compromete-..e a respeitar  os prazos de entrega constantes do Edital 

CLAUSULA QUARTA - DA CcNTRATAÇÂO 

3.1. Dentro da validade da Aa 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 Coritrato/Auorização) 

3.2. A adjudicatária terá, o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Teuno de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito a contr&açâo, sem prejuizo das sanções previstas neste 
Editai.

1  
3.3. O prazo previsto no sutem 1iguaI pepdo, por 
solicitação justificada do fornecdor, e adbita pdiaAdrimsftaS %JPj 

34 A licitante vencedora cfatQWS  O  $ÇRlAØ$. aTiI%rtraS%javês do 
certificado digital 	 !4 tr2! 	L$A t;%, 5Iti1P! çct 

CLÁUSULA QUINTA - DO 

5.1 O registro poderá ser ci 
a contar do recebimento dq 	

ttILJVA 

a) pela Prefeitura municipal de 4 cará/PA, quando: 

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

a.2) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato acima mencionado, 

a.3) o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
no artigo 78 da Lei Federal n ° 3 666/93, 

a.4)os preços registrados se apresentarem superores aos p 

a.5) razões de interesse púbtie;?, devidamente fündamentad 
da Lei. Federal n.° 8.666193asm o determinarem; 

b) pelo fõrnecedor, quando, mtdiante solicitação por escrito, 
cumprir as exigências do Instrumento Convocatorio 

pelo mercado; 

na forma, do artigo 78, inciso XII, 

rovar estar impossibilitado de 

PREPEJTURA D - c5 
Travessa São José n°. 120— Praça da Matt centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-'M0 
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Município ao Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

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

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

5,4 A solicitação do fornecedur para cancelamento do regis.ro de preço não o desobriga do 
fornecimento do objeto licitado 'ate a decisão final, a qual devera ser prolatada no prazo de ate 
30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento 
Convocatório, caso não aceitas as razões do pedido 

CLAUSULA SEXTA - DO FORO 

\ 6.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARSAJPA, com 
excusão de qualquer outro, po mais privilegiado que seja 

Acara/PA, em 11201 8 
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Estado do Pará 	 .. 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE MÀNUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EUNDEB 

O(A) FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BASIA FUNDEB, neste ato denominado 
CONTRATANTE, com sede na Tv. São Jose n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05.196.548/0001-72, 
representado pelo(a) Sr (a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA e, de outro lado a firma  
inscrita no CNPJ (MF) sob o n°  estabelecida doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Si (a)  
portador da Cédula de Identidade n° -  SSP/_ e CPF (MF) n° _______________,têm entre si justo e 
avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n°_____ e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas 
disciplinares da Lei n° 10520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as clausulas que se seguem 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto Aquisição de material de higiene bimpeza e generos alimenticios para o 
mudo municipal de educação 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1 O valor deste contrato, de R$ 	 ( 	 ) 

2 Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão  e na Clausula Primeira deste instrtmento são meramente estimativos, não 
acarrçt4ndo a Administração do CONTRATANTE qualquer )bn gação quanto isua execução ou pagamento 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1 A lan atura do presente Contrato decorre da realização cio Pregão n° - 	realizado com fundamnto na 
Lei n° W. 520, 520, de 17 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 conto os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas contratuais . pelos 
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principio, da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do aitigo 54, da Lei n0  8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1 O prazo de vigência deste Contrato será de , com validade e eficácia legal pós a publicação do seu extrato tendo 
inicio e vencimento em dia de expedientt, devendo-se excluir o primeiro e inçli nr o ultimo 

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
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1 Caberá ao CONTRATANTE 

IA - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos, 

Ê2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato, 

Ê3 - prestar as informações os esclarecimentos que venham a, ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA, 

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

1.5 	solicitar: a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Sei-viço de 
'imoxanfado, 

!,6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxai iÇado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, 

1 7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fórnecimento dos produtos e interromper omper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENcÀW;os DA CONTRATADA 

1 Caberá a CONTRATADA 

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

a) salários; 
b) seguros de acidentes, 
c) taxas, impostos e corihtihuições, 
d) indenizações, 
e) vales-refeição, 

J) vales-transporte, e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem sem qualquer 
vinvulo empregatico com o órgão; 

1 3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que Leja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do 
CONTRATANTE, 

.1 .4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependências do CONTRATANTE, 

1. 5 - responder pelos danos causados diretamente a Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
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Estado do Para 	 r 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSCA-FUNDEB 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

11 .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, 

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

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

1 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 L FISCAIS 

1 A CONTRATADA caberá, ainda 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenci4rios 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 
manterão nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, 

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

1.3 - assumir todos os encargos de possivel 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 itiadiwpiência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento a Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade s  4tiva ou 
passiva, para com o CONTRATANTE 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES GERAIS 

1 Devera a CONTRATADA observar, t mbem, o seguinte 

1 - expieaamente proibia a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE JMANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BASÍCA-FUNDEB 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato, 

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

1 1 .3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento tio produto objeto deste Contrato 

CLAUSULA DECIMA - 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 competênc a do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) FUNDO DE MANU 1' E DES. DA EDUCAÇAO BÁSICA-FUNDEB, em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, pata representa-la «Imimstrativamente sempre que for necessário.  

CLUASIJLA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1 A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotação orçamentaria 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1 A CONTRATADA devera apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
mediam 	ar ç ordem bancia creditada em tonta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos document os, junto a(o) FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BASICA-
FTJNDEB 

2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocopia autenticada 

3 O CONTRATANTE reserva-se o dii oito 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 aeei as 

4 O CONTRATANTE poderá deduzir ,do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
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Estado do Para 

	

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 ° t/ 
FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO EÁSCA-FUNDEB 

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato 

5 Nenhum pagamento será efetuado ii CONTRATADA enquanto pendtate de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem queisso gere direito à aitração dos preços, ou de compensaçiiq financeira por atraso de pagamento. 

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

EM =1 x N x VP 

Onde 

= Eicargos moratórios; 	. 	 . . 	 . . 
= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, 

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

1= (TX) 

365 

1= (6/100) 

365 

1 = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

6. 1 - A compensação financetra prevista nesta condição será nicluida em fatura a ser apresentada 
, osteriormente 

CLÁUSULA DECIMAL QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no a .  65 da Lei 2 666/93, desde que haja rniexesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação daà devidas justificativas 

CLAUSULA DECIMAL QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

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

2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, ate D limite ora previs'o, calculado sobre o valor a ser contratado 
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Estado doPará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDILB 

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

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

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

1 1 - advertência; 

12 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contratc, no caso de inexecução total, recolhida 
D prazo de is (quinze) dias corridos, contado da comunicação ofiejai, 

1 3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 
por centq) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injusuficadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Clausula Sétima ($ste  Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cortado da 
comunicação oficial, 

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contiato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parciair tente a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
,1 .7 e L8 da Clausula Sétima deste Conttato, recolhida no prazo mximo de 1 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial, 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
(a) FUINpO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB, por $e 2 (dois) anos 

Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Publica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantido o 
ireito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivo determinantes da punição ou ate que 

seja promovida a reabilitação perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que 

2 1 - ensej ar o retardamento da execução do objeto deste Contrato, 

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente, 

2.3 - comportar-se de modo inid&rieo, 

4 - fizer declaração falsa, 

2.51  - cometer fraude fiscal, 

26 - falhar ou fraudar na execução do Contrato, 

17- não celebrai o contrato, 
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Estado na P tra 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	

ou 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame, 

2.9- apresentar documentação falsa 

3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRAI ANTE e, no que cuber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da 
Lei n. o  8. 666/93 .  

4 Compi ovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Ctusula, a CONTRATADA ficara isenta 
das penalidades mencionadas 

As sanções de advertência e de impt dimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
Dderãe ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados 

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

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

2 A rescisão do Contrato poderá ser 

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

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduz 4 da a termo no processo da licitação, desde que haja 
conventtiicia para a Administração do CONTRATANTE, 

2.3 judicial, rn s termos da legislação vigente sobre a matéria,  

3 A rescisão administrativa ou amigavei devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
com petrnte 

5. 1 - Os casos de rescisão cornratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DÁ VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA 

1 Este Contrato fica vmculado aos tertuos do Pregão n° 	, cuja realização decorre da autorização do Sr(a) 
MANDA OLIVEIRA E SILVA, e da pi oposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO 
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Estado do Pari 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BASJCA-FUNDEB 

1 As questões decorrentes da execução (leste Instrumento que rão possam ser dirimidas administrativamente, serão 
proçessadâs e julgadas no Foro do Município de ACARÁ, com exclusão de qtalquer outro por mais privilegiado que 
sej a 

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

ACARA - PA,emde 	 de 

CONTRATANTE 	CONTRATADA(0) 

TESTEMUNHAS 
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