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Murn'cY4t Atará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA

Ritdca

PODER EXECUTIVO

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N° 03080112018
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/08/2018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 08:30h (horário local)
LOCA: Prefeitura do Município de Acará - Pará
Iico, por intermétio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA Prefeita
Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA,
refeitura Municipai de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairr,ô Centro,
ará/PA realizará' licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,
ESENCIAL, do tio menor preço, nos termos da LEI n° 10.520, de 17 de, ulho de
ido-se, sqbsidiadamente, a LEI n° 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO
021201 8-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas
seus Apexos, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio,
'tos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou
ipoio supracitado, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e
ela admiustração municipal
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1.1.

é

tipo
ilio

e exigericias estaueieeivas rio i ermo au nererenci oeste irisuumenw convocatorio e
Seus anexos.
jW
1.2. 'A licitação será realizada por item, conforme tabela 'constante do terno de referência.
fabultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse
1.3

Os itens listados no Trmo de Referência, deste instrumento convocatório não serão
necessariamente contr . tados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são
estimados, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação
paraassinatura do Contrato de Fornecimento.

1.4. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, para fins de seus plane jamentos
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 .rjuízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não
cabendo, portanto, quakuer direito a indenização.
1.5. A .quantidade estimada para o presente processo licitatário, relacionado no Termo de
Referência, deste Edita. serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese
ria garal'l*ia cie fatucimento.
•

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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3.0
3 1 Horario de credencie
credenciamento de retard

de 08h15min as 08h30min 10 dia 2210812018, não permitido o
após o horário estipulado.

3.1.1. Cada credencidoj

representar apenas uma licitante.

3.2. tr't&tõ-se de

ou sacio

3.2.1 Cópia de docurnent
em cartório ou pela Comis

dentidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados

3.22 Cópia do ato constit

e alterações contratuais ou copia do ato constitutivo na sua forma
irado n
cartório

ou pela Comissão.
ÁPI

3.3 Tratando-se de P!ocuraa'.
3.3.1. Cópia de doci'mento d
em cartório ou pela Comissão
3.3.1 Termo de credenciam
em

fé

em

o em

ou espec

para este certame e suas répe'

do ato cdii

alterações contratuais ou copia
ado na Junta comercial, devdar

ias fases.
ato constitutivo na sua forma
nte autenticados em 'cartório

ou pelaÇornissão
3.4. A

devera junt

3.5. O írapresentante iegal d
participar do certame de
interposição de recinzzs r

aos documentos de creden iamento cópia do termo dá retirada
credenciamento da licitante s irn o mesmo,
itante que não se credencia perante a CPL ficará impedido de
rar a intenção de interpor n curso, de renunciar ao direito de
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos

9de.nciamento a CPL v&
ecialmente quanto à
a contratação, mediante

wá 'o eventual descumprirnento das
ncia de sanção que impeça a
hsulta aos seguintes cadastros:
pL
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3.61. Cadastro Naciorn! ris empresas inidôrieas e suspensas - CE!S, mantido pela
Controladoria-Geral da lJjcj ;
3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantidopelo Conseftc. Nacio'i il dc Justiça:
3.6.3 Aconsulta aos cw.2stro4

será

realizada em nome da empresa licitante.

3.64. Constatada a e:i:,tê'i., de sanção. a CPL NÃO credenciará a licitante, por falta de
condição de participaço.
3.7. Todos os documento', r& tivos ao credenciarnento c do.representante devem estar fora dos
envelopes de documentos de habilitação e d€
Os documentos apresentados Cio ato do
credenciamento pocerãe ser i ados como sendo parte dos documentos de habilitação da licitante
desde que não contpt ircta e- sura do certame. 3.8. Declaração que atende o 'lena cumprimento aos requisitos do habilitação, conforme modelo
em anexo.
3.9. Não será aceita, em qia iuer hipótese, a participação de licitante retardatária, a ião ser
como ouvinte.

PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

___

41 Poderão partcipar-cr'ste egão interessados cujo ramo e atvidades seja compativel com o
objetà desta licitaço e que onir1rovem possuir os doeum'ntoa de habilitação requeridos no
Capitulo - DA HABILfl AÇAO
4.2. A licitante devera' possuir. ap:tl social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez
por cento)- do valor global de x da item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da
apresentação da proposta, aa forma da Lei, conforme Au 3,1, § 30 da Lei n° 8.666193 e suas
alterações.
4.3. Será concedido tratameptc favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
e para o-microempreendedor fr lividual - MEI. conforme LC n° 123, de 2006.
4.3.1',':A licitante que desejar LII fruir do tratamento favorecido êstabelecido nos artigos 42 a 49 da
LC n° 123, de 2006 deverá )resentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da referida le, no atc-- o credenciamento.
4.31.1. A não apfesntaço d declaração supracitada, no eito do credenciamento, impedirá o
licitante de ser bentøiciado .cr o tratamento favorecido pre';ito na LC n° 123, de 200€, mesmo
que seja qualificada c.omo rnicr mpresa ou empresa de pequeno pode.
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4.3
disi
par

tratando EXCL
n todo ou em p
Ds demais licitai

4.4

participar

5IVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser
te documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a
s conforme Decreto n°8.538 de 06110115.
alicitação os interessados.

4.4
leg i

D5

de participãi
nte.

Je licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

4.4
reci

eiros que não t
o e responder a

ham representação legal no Brasil com poderes expressos para
iinistrativamente ou judicialmente,

4.4

enquadrem nas

dações previstas no artigo 9 0 da Lei n 3 8.666, de 1993;

4.4
cor

tejam sob falên
insolvência, err

em recuperação judicial ou
Dcesso de dissolução ou liqu

4.4

nesariais4ue
estejam reunidas em
direto

4.4
por
sul
e

entre os di rgentes, eStes,°acon
ital com'
de Vota. ou c

concurso de credores,

" 4

4.4
607

mais de 5% (cinco
veis técnicos ou
últimos 180 (cento

no

em

4.4 1. Deputados e f.fl3jfc)
mci o,44,, alínea 'a' da Constitt
rei. um. Valmir Campelà, 06.0

eteil (Acórdãb ni%ai2O1
)

Na "a" e
th,
1-lMebáiio, tb-oi 1t4$/±010-2,

1

5. DA IMPUGNAÇi ) AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5.1 Até 02 (dois) dias úteis intes da data designada para a abertura da sessão publica,
quakquer pessoa poderá impuç ar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto 'Federal
no 3 555, de 08 de agosto de 2 )O, combinada com a Lei Federal n° 8.666193.
As impugnaçõef, obrig
adas, e protocolizada n
á, localizada na Trav. Sã

)niamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente
Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Jose n° 120, Bairro Centro, bidade de Acara/PA - Cep 68.690-

5.3. Caberá ao pregoeiro deci

sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas

n Acolhida a petição contra

ato convocatório, será designada nova data para a realização do

ame.

Travessa Sao José no. 1 20-' Praça

Ulatriz centro - Acara 1 Para - CEP 68690 QOO
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5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame
5.6. As respostas as impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do propesso licitatorio e estarão disponiveis para consulta por qualquer
interessado
5.7 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverão ser enviados
ao Pregoeiro, ate 03 (três) dios uteis anteriores a data designada para abertura da sessão
publica, exclusivamente pS e-mail licitacao —acara@hotmaii.com sendo de exclusiva
responsabilidade do interessado a obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo
alegardesconhecimento em rigfsição as informações disponibilizadas relativas ao Edital
6.JpO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

-

6 1 Õs envelopes "Proposta
ao Preõõõiro no local, data
fechados e rubricado no fie'

nercial" e "Documentação(
ira fixados no preambulo di
e, de
)s os seguinté& dieF

bilitação" deverão ser entregues
edital em envelopes separados,
eij$Pés partçs txternas e

EN
ENVELOPE N°02 DOCUMEÜiÕ DE HABILITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
DO LICIT
n..u'ira
801/2018
-

6.2. Todos os documentos d
HABILItAGAO deverão est
11 d

$ L

sob pena de

tenor dos envelopes N°01 7,, PROPOSTA DE PREÇOSé N° 02 ssinados e rubricados pelQ representante legal da licitante e
Ti ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e
ação e desclassificação
7. PROPOSTA COMERCIAL

7 1 A proposta de preços jemitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa com clareza sem e mendas rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rL1 ricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
razão social, numero do CNPJ, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da
propõnente, alem de Lonter

A
Travessa Sac' José.' . LO .. Priça a Ma.z centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-000

valor unitário e global para cada item constante, do Termo de
3550 em moeda corrente nacional (real), de acordo com às preços

sendo permitidos valores superiores ao preço estimado pela
rã desclassificada a proposta com preços manifestamente
48, II da Lei 8.666193.e suas alterações.
7.2,
des
obje
7.3.
entr

3 estar incluídos todos os ins.ümos que o compõem, tais como as

frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do

validade da

7.4
rázo de entre a. Fica
obje no local requisitado.
(viril
quatro) horas pa
Ord' TilRequisição de fornec
7.5.
de
hipd

oosta não inferior, a 60 dias, contados da data estipulada para a

tabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entrega do
rendo, irregularidades ou reprovação do objeto .a vencedora terá 24
,. solução do problema, contados a partir do recebimento da

)rrigidas automaticamente pelo pregoeiro,caso contenham erros
como as divergências entre o preço unitário e o total do item,
pre o primeiro. Sendo a proposta corrigida na sessão.

m

7.6.
7.7.
Prol
enc
dia
licitE
des

itante adjudicado p p:ppisxape n)çnofrpre9qwefa enwqar ¶rr9QeLro sua
de Preço AjusU
áó F4reç ËJ n ate
(çd)p é jiatt hbrs apos o
Jór#t6n
ná$,wesnLL9aniri,
nto da sessãb d
•ertame, soD' pe na 'de desclassificação, podendo ser encaminhada v!a e-mail:
cara@hatmaftcdt r1,. desde que esteja devidamente assinada, sob pena de
cação

4

esentação da prc 'posta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
dás neste edital e Si, s anexos.
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. O Preoeiro veíficara
estejam ehi' conformidade c

propostas apresentadas, dësclassificando aquelas que não
os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
efeitos capazes de dificultar o julgamento
ista será sempre fundamentada e registrada em Ata
autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
ores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento),
para participação na fase de lances.
PREF
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8.3.1,ï..Quan o não forem \i :rifjcàdas, no mínimo, três ptopostas escritas de preços nas
condições c finidas . no sub prr anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas
subsequentc
até o. ráximc de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer qi sejam os preçç oferecidos
8.4. Haven& eventual .ernpat entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
artigo 3%,, §
, da Lei n° 86 , de 1993, assegurando-se a preferência sucessivamente, aos
bens e servk )S a) pwduzidoc no Pais, b) prouuzicos ou prestados por empresas brasileiras e c)
produzidos i prestadçx por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia r( Pais Persstind p empate, o critério de desempte será o sorteio
8.5 Havend apénasUrpa prc
o seu preço ompatvel pbm c
negpciar vts rido obter preço

e desde que atenda a to4s as condições do edital e estando
ado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o.pregoeiro
r;
9. DA FASE

9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distíntQsl e decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário.
9.2 O Pregoeiro convidaiá injivicualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar !ances verbars, a pi1ir do autor da proposta class:licaaa de maior preço e os demais.
NÈ
em ordem decrescente de valor
9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando con'ocado pelo Pregoeiro, irnilicará a
exclusão do licitante daetapa e lances e a manutenção do último preço por ele apresentado.
para efeito de ordenaço as propostas
9.4. Encerrada a etapa de l).nces, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas ce pequeno porte, procedendo-à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta forémpresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123. de 2006.
9.5. Caso a melhor oferta vlida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
propostas de pessoas qualifica ias como microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontratem na faixa de até S% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.6. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um ú!timo lance
para desempate obrigatoriarnnte em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados a pa:tir da convocação do pregoeiro.
--
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9.7...

me

licitante
esista ou
lificadas
valo de 5% (cir
, no prazo estat

a como microémpresa ou et, presa de pequeno porte melhor
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
croempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem
D por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
ecido no subitem anterior.

Li

issificada em primeiro lugar, á Pregoeiro poderá negociar com o
alhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
aquelas previstas neste Edital.,

9.9. pós a negociação dopreço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta.
ID. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.11 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação ide possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação .ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
In
10.2. Será desclassificada a poposta ou ,o, lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preç manifestamente inexequível. Serão considerados excessivos os
preços cotados que uirapassiíem o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por
cento);
10
de valor zrbÏkk
os respectiv V
limites mínimos
do próprio licitar

dgárrôs de ~dado,
exceto quando se ref
para øs quais ele re

(tenha
a materiais e instalaçes de
.a parcela ou á .totalidade da

o, informando a nova data e

1

Pregoeiro . suspenderá a s
t necessidade,
i continuidade da 'nesma.

1

que a proposta relhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
haverá nova veificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
45 da '.0 11 ° 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o

10.(
sua

amenk das proposta;, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
:ia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
s validade e eficá3ia para fins de classificação.

10.
de

proposta Uasifcada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condiç'o
, na forma determinada neste Edital.
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11. DA HABILITAÇÃO
Será considerada habilitada a proponente que apresentar- os documentos reIaciondos nos
subitens abaixo:
11/.14ABILITAÇACJURID!C4
111.1. Cópia do í
OPE dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em
cartório ou por meni uis da ( omissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do
original;
11.12. Registro com &rcial, no .aso de empresa individual;
11.12,'
Ato constitu vo est&t ito ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleiçü'» J seu , administradores; a Lei n° 10.4 6/2002 (Código Civil BrasiLeiro).
11.1.4. Inscrição do n/
t cerudtutivo, nq So
diretoria éni exercíc

Õoid

i a Pnpanhada/*. prova da
1

11.1.5rDDé& eto de it.cr½i? o, em se tratandc de empresa ou sociedade estrargeira em
funcionamer to 'nó pais e 1to c e registro ou autorização para funcionamento expedi d o peio órgão
competente, quando a aüviJid assii o exigir.
soca pocJj1;er.

OBS..::0.S1i

)rovant d irsc r ção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Minlsterio da
PJ-MF)
/•__
de insur ão uo Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo a sede da
tente ao '$L irnc de atividade e compativ ,9om objeto desta licitação
ião CDn'unU Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida,' Ativa da
tridade n 'i'guri ade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo,
a Ret ei1 Feder do Brasil (RFBB) e Procur4dona Geral da Fazenda Nacional
ede d tic itnte,
Jão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva corri efeito negativo,
Fazen F 4adual, da sede da licitante 7e00ão de Não Contribuinte,
11.25.i6óri ião NegaVa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
edida pela Fazend i Mtn4.al, da sede da rcjta!]te ou Certidão de Não Contribuinte
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2.6. Prova de regula idadN com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
rionstrando situação reguler no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
11 2.7. Certidão Negailva de. Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vil-A, da
nsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452 de 1 0 de maio de 1943
flO44 de 07 cejunho ie 2011).
S: As licitantes q.e suiru em de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão
esentar obrigatoriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
reg ularidacje fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
11.

ATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA

11.
forr
(un
cor

técnica, mediante apresentaçao de comprovante de aptidão para
ipativel com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo 01
técnica emitidos por pessoa jurídica de direito publico ou privada,
q presta serviço dessa natureza

11.

i

11.
11.
11.

a) As empresas com menos c 01 (um) ano de existência ou i
não tenha tbalanço fria de exàr cicio deverão apresentar balei
contábeis envolvendo seus dir itos, obrigações e patrimônio
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade fii
registrado 'no órgão competente na forma da legislação vigeni

relativos ao p
da empresa,

b) Os índices deverão ser rjemonstrados por cálculos e
devidamente registrado no Cc nselho Regional de Contabili(
extraído s da demonstração do Balanço Patrimonial devidame
na forma da legislaçc vigerit , cujos documentos, bala
inclusos dentro do envelope oe habilitação, sendo vedada . e
apresentação a posteri;res

lados por contador ou técnico
- RC, os quais deverão ser
registrado no Órgão competente

c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apr
de abertura, documento compr')batorio de registro na junta ct
autenticados em cartório ou pela comissão, bem como

itados por cópia do
rcial e termo de enc
Certificado de Re
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PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER ËxEcuTlvo
Protissionat
GKP (aualizaca) com finalidade balanço patrimonial ou editais de licitação.
Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada.
-

d) DEMONSTRAR, a oca situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG, Solvência Gerai -(SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um),
resultante da aplicação das fór nulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial:
d 1) Índice de Liquid e z Gera LO) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
AC+RLP
LG= ---------------- ---- - 1
PC 4 ELP
.

d.2) índice de Solvência Geral (80) maior ou iguala 1., obtida pela formula:
AT
SG= -----------------PC+ELP
d.3) Índice de Liquidez Corrente (t..C) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
AC
LC=------ ------~ 1
PC
088: Os fatores coisIaris da'; fórmulas acima serão extraluos do balanço patrimonial exigido no
item 11.4.1. deste Fdftl, em qte:
AC Ativo Circulante
RLP Realizável em Longo P. zo
PC Passivo Circulante
ELP Exigivel em Lcr ço Prazo
AT Ativo Total
..

-

-

-

-

11.4.1.1. Para socieJz-der ar3 umas o balanço deverá ser apresenitado em có p
iaautenticada da
publicação do balanço em diári o oficial ou jornal de grande circulaçiio da sede da licitante;

11.4.2. Certidão n'oaUva d' feitos sobre falênci/iecuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedld? pelo dh;' ;ibuidor da sede do licitante/
11.4.3. Certidão Sim p lificado emitida pela Junta Comercial:
11.4.4. -Certidão Especi fi ca qi1 comprove existência de empresegistrada na Junta Comercial;
11.4.5. -Certdão de 'rirrc EL c emitida pela Junta Comercial;
11.5. Observações iP> irem 'Documentação de Habilitação"

11.5.1. Declaração da l.ctnte de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do
inciso XXXIU do art. 73 da Con s ti t uição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).
PEFEITe,Ajø_

-
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11.52 Os document ' que riao possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) pias da expedição, ressalvada ,a hipótese de a licitante comprovar
que o documento tem prazo ckp validade supeor ao convencionado, mediante juntada da norma
legal pertinente. Os documen4s apresentados com a validade exp rada acarretarão a inabilitação
do proponente.
11 5 3 Os c.c'cumc atus nece saros a habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia au nticada por cartório competente ou por servidor da administração,
ou publicação em oigao d& nipressa oficial Na hipótese da apresentação de documentos
originais, este serão ?vfl(adO5 io processo licitatorio
11.r,',4. ,A aceitaçao dos dc'cu ientos obtidos via "Internet" ficara condicionada a confirmação de
sua validade, tambem por ets meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver duvida quanto a
sua autenticidade
11 5 5 Os docur Mi os 'txoa )s para habilitação, consoantes o estabelecido neste título, não
hipótesealç4uma er substituídos por proioc&os que configurem o seu requerimento,
ou apres
dos p(-m rrieto de as discos ?gtlçosefilrv

c

io-

'jipto ou a prQsentaç$ dos çicç,umer.tgs de 4bi1itação em
desacorc

mo
) l

r'
-,
venc;edoi
I'

IL'.

ado o a tei

Eti

12.1.1.1' hipótese acima decrii, havendo alguma rest.iça rwi comprovação da regularidade
fiscal da iicroernpresas e en presas de pequeno porte, será assegurado ) prazo de 05 (cinco)
dias útei cujo termo inicial orresponderá ao momento eu qLe o proponente for declarado o
vencedoi lo certame prorroçEeis por igual período, a critério J Administração Pública, para a
regulariz ão da doeu mer,kic ão de acordo com a LO n° 12312006, , atualizada pela Lei
Coríplen ritar n° 14712014;
12.1.2. P ião regularização op., documentação, no prazo previsto no subiteni 12.11. implicará na
decadên a do direito .a contrat ição.
12.2. JSe i licitante riO atender ès exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o
Pregoeir' a` convocar ;oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução
de preçc e decidrá sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de
e assim sucessivamente, até a apuração de um2 oferta aceitável cuja autora atenda
habilitaçã
tos
de habiHtação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
aos reciu

PREFEITURA DE
:
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12.3. Todos os documentos de habilitação serão rubricados obrigatoriamente, pelo Pregoeiro,
pela Equipe de Apoio e facultado aos representantes que assim o desejarem, presentes 'à sessão
deste Pregão;
12.4. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento' de fatos
relevantes que ocorreram, e que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
representantes, credenciados, das licitantes presentes;
12.5. Toda e qualqu declaraão feita pelos representantes das licitantes credenciada, deverá
constar em Ata da sessão rública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a s3ssão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

n

12.5. Quando todas as propoJas 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, § 31 , da Lei 8.66611993 e
alterções posteriores, para o r'ecebimento de novas propostas;
12.5.1 Nste caso, o prazo cE validade das propostas será contado a partir da nova data fixada
para a sue apresentação;
IN

12.6. Se a Jicitante vencedor convocada dentro do vrazo de -validade, de sua orobõsta. não
celebrar o contrato, é faci
e das
propostas subsequentes, na
ízo da
l,

:...j..L@LEABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11C

______

13.1 .A sessão pública poderÉ ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de proíimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realiza o da sessãc publica Precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública
situaçãõ em que serão epetiÕcs os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou no comprovar a regularização
fiscal, h' à termos do art 43, §1 0 da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente _osteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reabertai
14. DOS RECURSOS
14.

o o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada
presa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qua

São Jose n° 120

Praça da Matriz centro

-
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LIRA MUNICIPAL boAcARÁ
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sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto
ões) pretende recorrer e por quais motivos
de
fu

quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
..nento

co

momento o Pri eira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
admissibilidade
recurso;
de

imediata .e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
eito.

14.2.3. Urna vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões; ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra riazões er'i outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do iecorrente, sendo-nas assagurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos ir.suscetiveis de aprov9 itamento.
constante neste Edital.
14.5. Os recursos dev'.rcn se' d ecididos no prazo de 05 cinc3 dw,'s úteis.
14.6. O resultado do
.urso 5t;rá divulgado mediante afixação no quadro de auisos da 2refeitura
Municipal de Acará - E3.ado
órgãos de imprensa c4icial e comunicado aos interessados
via correio eletrônico.
14.7. O recurso administrativo deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações,
sede da Prefeitura Municipai de Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade
de Acará/PA, Cep' 68.690 000. no horário das og.00 às 13.00 horas.
15.

rIa ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. O objeto da lckça será adjudicado ao licitante dedaraao vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade co:upetente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
1

fase rec ursal, constatada a reguiardade dos atos praticados, a aubridade
omologa -á o orctdimento licitatuio.
'gadaa Jicitnção pela Autoridade Competente, e adudicatório será convocado para
A= registro4':; preço, 'o prazo e condiç"es deir:das neste Pditi

lo Jose d. 1 20 . flraç 'r Matriz centro - Acara 1 Parã— CEP 6869-OtJO

16.1:
contE
praz(

)!ogado e resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis,
partir da 'data de tja convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
alidade enc-ntra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contrataçao, sem
s sanções previstáw. neste Edital.

1

izo estabc lecicio ne suhitern anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
prorrogado urna ú'nca vez, por igual período, quanua solicitado pelo(s) licitante(s)
), durante c seu tr&rscurso, e desde que devidarriete aceito.
.

16.3
ou é
a n uÉ
no q

de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
da admiri&ração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
o órgão perenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
er, as condições e as regras estabelecidas na Lei n°8.666. de 1993 e neste edital.

16.4
nela
não

á ao fornG.yact:r beneficiário da Ata dei Registro de Preços, observadas as condições
lecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
que as ohriyaçõcs anteriormnt
ee assumidas com o órgão gerenciador e órgãos

-

5.

16.:
por
e re

'uisições oi. cantratções adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
na ata de registrc de preços para o ôrgão geren.diador e órgãos participantes.

16.'

sões à et de gistro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
e cada bm recrktrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e

aderirem.

-

16.7. Ao órgão não participa e oue aderir à ata Gompetemos atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
1
observada a ampla r defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
11
as ocorrências ao órg&ogerenc;iador.
16.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até oventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
16.84. Caberá ar 5rção gere:iciador autorizar, excepcional e jusgicadamente, a prorrogação do
prazo para. efetivação da coi4ratação, respeitado •o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão , não partic paute.

17. P2 TERMO PE

CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
1 'IL:FEITURA

AcA
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1

.1

•

E

PODER EXECUTIVO

17. 1. Dentro da validade da
ara assinar o Tei
de

de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota
ação)

17.2. A adjudicatária terá ojrazc de 3 (três) dias úteis, contados a partir da datade sua
convoqação, para assinar o Temo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do dire :o à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
17.a..o:przo prSsto no Ubité i anterior poderá ser orrogado, por igual período, por
e aceita pela Administi
'o.
17.4. A licitante vencedora
certificado digital.

assinar o contrato através do

-

18.00PREÇO

18.1. Os preços rege.t.ados poderão ser revistos em decoiTêrcia de eventual redução dos
preços praticados no mercadc ou de fato que eleve o cLsto dos serviços OLI bens registrados,
cabendo ao órgão gerarciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas ia alíne.:'d" do inciso lido caput do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993.
18.2. Quando o preço registraio tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supervõniente, o árqão gerenc{ador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos

18.21 Os fornecedores ctt,,u

o Ceta rpni9é4uzu sua píØWsaaX Ióre
ipromisso assumido, sem aplicação de penalidade

1822 A ordem de

ão dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
classificação original

iras pelo

18.1 Quando o preço de merc do tornar-se superior aos preços registrados e o fornece'dor não
puder cumprir o compromisso; ,órgão gerenciador poderá:
18.
ped
e cc

compromisso 3ssumido, caso a comunicação ocorra, antes do
necimeáo. e serriaplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos:motivos
tes apresentados; e

1

ocar os d' mais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

18
da
va

havendo ixto nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
istro de Ore' os. adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataço mais

PREFEI1URADE

ão Jo&é u° . ;20- Praça i Matiz Centro — Acara 1 Pará CEP 68'.90 000

Atará ..
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!PAL DCIACARÁ
1 lTitJn .

119 .1 O produto deve
completa segurança du

ntregue acondicionado adE
ransporte.

de forma a

rodutô deverão estar, ainda,
Ele o endereço de ertrega,
deverá ser efetuada pela C
ara esse fim, tepresentand

externamente com as

da Serviço de Almc
PREFEITURA MUN

dentes ao tornecimE
TURA MUNICIPAl.
6.Lei n° 8.666, de 1993,
nfrega dos bens,. anotando em

caberá ao
ou a outro
designado represe
:ro próprio todas as
ao;, retiização
1.

—

1

ide da
nte de
a em
ícom o

imperfeições téci
co rresponsabi lid a
art. 10 datei n°8
r

19.7
relaçioi
fun lar
falhas
as pro'

com à ecuÇ
?ventualmente
itos observadc
as cabiveis

rj
ano ar oÈW1,rOi
la contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das
Dividas, determinando o que for necessário a regulariza$ãa das
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para

ÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
20.1 /
sua pr,
boa e 1

tada ceve cumprir todas as obrigações Constantes neste Edital, seus anexas e
assuruido como' exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
xeruçJ'o do abjtc- e, ainda:

20.1.1.:

a entrega do objeta em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
?5 n dbal c' seus anexos, acompanhada da respectiva nota fiscal, na qual
indic;3ç15ds referentes a: marca, fabricante, modela, procedência e prazo de
idade,

PREFI9TURA DE

o
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20.12. Resp
12, 13e lia 27, do Código c

vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os' artigos
Defesa do Consumidor (Lei n°8 078, de 1990),

20.1.3. Subs :ituir, reparar o
Referência, o objeto c,,.)rn avà

Drrigir, às suas expensas,
ou defeitos;

prazo fixado neste Termo de

20.1.4. Comi

no prazo máximo de 24 (
impossibilitem o cumprime

equatro) horas que antecede a
do prazo previsto, com a devida

20.1.5.
assumi(

r, durante toda ,4 execução do contrato, em
das as condições c le habilitação e qualificação

ipatibilidade com as obrigações
'idas na licitação;

20.t6.

r preposto para rep resentá-la durante a execuç ô do contrato.;

os

a Contratante
er o objeto no

p 2

e condições estabelecida ro Edital e seus anexos,
•

9fl

4+

),

L+

1

rio práiô'4bèdb

as

,1:dLøt beçcebidos
dital 4pjQpostà, ara uns de

20.2 1 3. Comunicar à contratada. por escrito, sobre imperíeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido:
wKMM1É 22
20.2.4. Acompanhar . fiscaiizàr o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor espedalmente. designado:
20.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto
no prazo e forma estabelecidc, not Edital e seus anexos;
21. DO PAGAMENTO
211L O pagamento será realftado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do período, de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
21.2. Os pagamentos decoirer;tes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do ar. 24 da 1-0 8.666, de 1993, deverão ser éíetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis; contados da data da, apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, § 30, da Lei
n° 8.696 1 '01993.
21.3.: O pagamento soente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
PREFEITURA DE

)
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?ndo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidaçãb da despesa, como, por exemplo,
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
ficara sobrástadó lAté que a Contratada providencie as medidas saneadoras Nesta
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
o acarretando qdalquer ônus para a Contratante
consideada datEi do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
ira pagamento
de cada paga
habilitaãb e

mi

21.
re
cQi

-0

W11

-

à contratada, será necessá;iio comprovar a manutenção das
no edital.

tanao•&e a situpção de irregularidade da contratada, será providenciada sua
por esÕr;a, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
D, aprereni
sua defesa O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
Lérioda QQn Lratate
do regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
ar aos Órgãos responsáveis pela flscalizaço da regularidade fiscal quanto á
a contratada, bem como quanto à existência ae pagamento a ser efetuado,
acicidos os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de

21
atÉ

a ineguaridade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
:ual nos atis do processo administrativo correspondente, asseaurada à
a ampla dr4es*
.:
t.
9.9
c......ri
9 fl
ndo a eteti.a"eYe&içô Só ojéto, csgMieritók 4ro
lecida p!a resciso do contrato, caso a contratada não regularizo sua situação

21
de
re

iente por,motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta reFevância,
e justrficaio, em qualquer caso, pela máxima atioridade da contratante, não será
contrato em execução com a contratada inadimpFente

21
ap

indo do pagameno, será efetuada a retençáq tributaria prevista na legislação

21

Contratada reqüiarmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
itar n° 123, de 2006, hão sofrera a retenção fributana quanto aos imppstos e
s abanyidus por aquele regime No entanto, o pagamento ficara condicionado à
o de comprcrvaçao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
vorecido previsto ha referida Lei Complementai.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATiVAS
- -

4
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO
22.1. Comete infr.c,,i:; 1 ad - nistrativa, nos termos da Lei no 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicaárb que:

22. :.i. Não , aceitar/etirar a rota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de ,alidade da proposta:
22.1.2. Apresentar :;c.c.:irnentação falsa;
22.1.3. Deixar de entnogar os documentos exigidos 110 certame:
22.1.4. Ensejar o

da execução do objeto:

221.5. Não mantvei a piopc.ta:
221.6. Cometer frauJ? isca:
22.1.7. Compodar-s€ de

;odo•nia.3neo;

22.:. Considera-stf ç.amportarnento inidâr,eo, entre outro3
declaraçao falsa quanto às
condições deparUciabo. c,uanto ao enquadramento corno ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momei.o da licitação, mesmo após c ericeramento da fase d -lances.
22.3. O licitante/adjauhatãrio cue cometer qualquer das infrações dLscriminadas anteriormente
ficará sujeito ser ri preiízoresponsabilidade civil e crimnai, às seguintes sanções:
1:4 itemçs prejudicadois, pela

22.3.1. Muita de 10 0/o (Dez por cento, sobre o v
conduta do licitante;

RW
22.4. A penalidade de .nuta pode ser aplicada cumulativamenta com a sançio de impedimento.
22.5. Sanções por ato; craticados no decorrer da contratação..
22.5.1. Advertência OIpr faft3: 'leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
signficativos para a Cofflratar.te;
22.5.2.
2-Multa moratór dí C 5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência
até o máximo de íf'%(dez p, 'r cento) sobre o "alor P1a1 ei Cc itrato, quando o Contratado,
injustificadamente DII p0" .'roi'.o não aceito pela Administração (eixar de atender totalmente à
Autorização de Forncirrcnto c'j à Ordem de Compra.
22-5.3. Multa conlrlenLatória d'3 lu% (dez por cento) sobre o valer total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
22.5.4. Em caso de inexecu,ão percial, a multa compensatória, no mesmo perceritual do
subitemacima, será ap;icada ia forma proporcional à obrigação inadimplida;

(4
~f
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ESTADO DO PARA

ITURA MUNICIPAL DO AcARÁ
PODER EXECUTIVO

impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
ustração Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate

dàde para licitar pu contrat9r .com a Administração Pública,
'os determinantes da punição ou ate que seja promovida a
itoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
itratante pelos prejuízos causados,

que
Também ficar sjeitc
ásas e os profissionais

penalidades do art. 87, tl!è IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

1 Tenham sofrido cor
iimento de quaiqper t

ação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude físcal no

)s ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
22.63. Demonstrem não
atos ilícitos praticados.
22.7. A aplicação de
administrativo que asseg
observando-se 11o procedin
9.784, de1999.

sriir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

ilquer das penaNdades previstas realizar-se-á em processo
ar; o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
itd. previsto na Lei n° 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei n°

22.8. A autoridade compe
da conduta do infrator, o e
observado o principio J1' Proporcionalidade.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 1 Não• havendo rxpedierfte ou ocorrendo qualquer fáto superveniente que impeça a
reaiizaço do certame na dat marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro`dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
212. A Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar,
recebimento das propcsas ou para sua abertura.
23.
que

23.4

qualquer tempo, os prazos para

pr'pôMas e da habilitação, o Pregdéiro poderá sanar erros ou falhas
a subsi cUida (as propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
nenIad , regitrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
de élaà ifirnrian p habilitarão
Altodo desta licitação não implicara direito a contratação
PREFEITO RADE
RA.

CONNUlSo uMANavA,IIA,A

a jaMatriz centro — Acara 1 Para — CEP W90-0 O

u

PRE
23.5.As1 normas disc'pinador
da disputa entre os interessac
princípio da isonomia, a finalic

da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
desde que não comprometam o interesse da Administração, o
e e a segurança da contratação.

23.6. Os licitantes assumem t
a Administração não ',era, err
da conduço ou do r'ssLltado

0505 custos de preparação Ø.apresentação de suas propostas e
ienhum caso, responsável por esses custos, independentemente
processo licitatorio

23.7. Na contagem dos pazc estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio ,è inclui-se-á o do veric tento Só se iniciam e vecern os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.8. O desatendime to de e>
afastamento do lícita te, de
princípios da isonomiii e do in

ências formais não essenciais não resultara automaticamente no
e que seja possível o aprove itamento do ato, observados os
resse publico

23.9. Em caso de divergência
que compõem o proc eso, pre

ntre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
lecera as deste Edital

231O O licitante é responsá
docuentos
apresentad )s en
m

leitfrhidakj dS ffobções prestadas e dos
1 pela ficiglifaíd4
çjuJquer fasQesta licitaçãg4 fçj449 qualqer documento

ou inapimaçao cio 'ic t9nte,
civis e penais cabíci

á

23.11 No julgamento das Rr
a seu critério, solicita, o Jisgi
ICItCÇãC

uccumentos, estes ueverao..serapresentaaos em originai ou em
endo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro

23. 13. O .não cu'ruriment
desclassificação da proposta

a diligência poderá ensejr , a inabilitação do licitante ou a

23.14. Para atender

iesses, a Prefeitura Muriicipl de Acara rer erva-se o direito de
sto implique alteração dos pieços unitários ofertados por item,
ios no § 1 9 do art 65 da Lei Federal n° 8. 666193 .

23.12Se houver so
ou EcviØekii Apoiõ.

i. 5Li5

2315. As licttantes r'ac teráo
licitatório, ressalvado c dirc&c.
suportado Dc' c4mprirr,ero' d'

eito a indenização em decorrtncia da anulação do procedimento
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
intrato administrativo.

1
rência;

-(fr
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ACAIIA
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Municipio ao Aare
ESTADO DO PARA

PREfEITURA MUNICIPAL DO A (ARA
PODER EXECUTIVO

23.162 Anexo II — Planilha Or amentária e suas Quantidades
2316.3. Anexo III - Riódèlo,0 proposta Comercial,
23. 16.4. . Anexo IV - Moddo

CredenciamentoiProcuração;

23.16.5 Anexo - Modelo de )er'aração de Inexistência de Fato Impeditivo;
23.16.6. Anexo VI Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação;
23.161. Anexo VII — Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
23.16.9. An e xo _VIL- Minuta cq Ata de Registro de Preço.
23.1610. Anexo IX F' 1inu :i Jo contrato administrativo.

1

24. DO FORO
24.1. As questões decorrentes da
administrativamente, cric pnce
exclusão de qualqie outro, p r

IIl

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 030801/2018
1. OBJETO:
1.1 futura aquisição de vekuio tipo van para realização de transporte de pacientes para
tratamento fora de iornicilit (TFD) da Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, em
- quantidade compreendida ente aquelas informadas no Anexo 1, do presente Edital, quando
deles a PREFEITURA MUN'O;PAL DE ACARÁ tiver necessidade de adquirir em quantidades
suficientes para atender a administração municipal
1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de
Empenho, destinados a atender as NECESSIDADES 9/' PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA.
1.3. Os itens listados no ANEXO 1 - Termd
o e Referência, deste instrumento convocatório não
serão necessariamerifl adquir' los eni sua totalidade, pois que seus quantitativos são estimados,
sendo considerados aperias para fins de adiudicação e posterior convocação para assinatura do

2. PROCEDIMENTOS.
2.1. Os objetos deverãoobedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações
técnicas do Anexo 1 (leste Edital;
2.2. A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o
fornecimento e entrega dos objetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA.
3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 - Os preços dos itens para rornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da
1
Proposta da licitante vence do 1 a. sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba
disponivel, repassada pelo proqrama de cada órgão.
4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:
4.1. O prazo paraoinecrnentc: dos objetos descritos nesta Iictaço não poderá ser superior ao
estipulado no contrata administrativo, a contar da emissão 02 rota de empenho.
na sede do município de Acará e conferidos por servidor ou
4.2. Ôs objetos serão e
servidores designados pela administração pública municipal.

-
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Municipio '2E Atará
ESTADO DO PARA

PFiErEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXE IJTIVO

4.3. Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em
parte, o objeto que no esteja de acordo com as especficações contidas no Termo de
Referência bem como ideteihlinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de
especificação.

C:VT r{nR4

PREFEITURA DE

'SAcARA

Municipio o Atara
ESTADO DO PARA

~FEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO
ANEXO II
PLANILHA DE QUANTIDADE
PRE9ÂO PRESENCIAL (SRP) N° 030801/2018
1. INT

1.1.

Municipal de Acara necessita adq irir o objeto destinados a Prefeitura Municipal de

2. O8

1

AQUISIÇÃO DE qEICULC
CAPACIDADE MfrJ1 DE
POTÊNCIA MINIMA DE
DIREÇÃO HIDRÁULICA. Dt
FRE'JTE E 1 RÉ 1 TRANSM
FREIO A DISCO NAS 4 R
(LD/LE)

v
ZERO KM TIPO VAN. COM
LUGARES, MOTOR A DIESEL,
15CV, AR CONDICIONADO,
NO MÍNIMO 5 MARCHAS A
ÃO TRASEIRA OU DIANTEIRA,
)AS, 02 PORTAS DIANTEIRAS
TOTAL ESTIMADO

'JND

1

166.391,00

166.391,00

16 .391,00

PREFEItURA DE

't'ACAR-

1

Municipio cRi Atara

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
1 A PRESENCIAL (SRP) N° 03080112018
A
-.
Prefeitura Municipal de Acará
Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor:
Tendo examinado o Edital, rós, a firma (nome da emprs&
CNPJ n.°
com sede à
apiesentamos a presente proposta
para o objeto licitado. em confc'midade com o Edital mencionado, e declaramos que:
-.

-

a) Os bens e/ou servços 'Jlo objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos
constantes na especifkacâo do Anexo 1 deste edital;
b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral
das obrigações decorrentes da lici tação, de acordo com os iotes do Anexo II deste edital:
c) Até a formalização ± corur.ataç ~ o esta proposta constitui'á um compromisso de nossa parte,
observado as condiçõet, do Edital;
d) Demais, especificações:
Forma de Paqarnentcr
-Condição dos Servjçns
Prazo de Execução dos SeMo
Validade da Proposta Comercal:
- flndnQ hnnrárir,cz
-

-

-

-

Acará
PARÁ

PR EfE! TURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

ANEXO IV
MOD EHD DE CREDENCIAWNTOJPROCURAÇÃO
PR E3ÂO PRESENCIAL (SRP) N°030801/2018

A (nomeda empresa)

CNPJ n°
com sede à
,neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa — nome,
FHiaçio.nalidade, estado civil, )n)fissão e endereço), pelo presente
instrumento de mar iate
nr wia e constitui seu(s) Procuraid&/RéØresentante(es), o Senhor(es)
(nome, RG, CFPF, na sc ah Jana, nstado civil, profissão e a r*4ereço), a quem confere(rfl) amplos
poderes para junte a Pref eiura Municipal de Acara, par. praticar os atos necessarios para
repiesentar a outorçjene ia licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP) N°
030801/2018, usando dos 1 ecursos legais e acompanharsd oos, conferindo-hes, ainda, poderes
especiais para desista de
negociar,
e
r
irdmisds o aeordos reteber e dar
pupni resqgvak de iguais
P2
bom
L

FE OtfA E

PREFEITURA DE

CACARA
AOIOOs 0008TOVINDO VOVO NOVA HIOVARIA.

Município ao Atará
ESTADO DO PARÁ

PRÉFITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO V
ECLØLRAÇ4p DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO
REGU9r PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
PREAO PRESENCIAL (SRP) N° 03080112018

empes)
nome,

CPF
r4pÈr da
que
futur
arento
ias. da L
AcarafPA sob as
a) Que ate a

CNPJ n.°
com sede à
te ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
iacionalidade, estado civil, profissão e endereço)________
itação em epígrafe que se prpcessa no processo administrativo
quisição de veiculo tipo van para realização de transporte de
a de domicílio (TFD) da Sécretaria municipal de Saúde de
o que segue
inexstynflpjps nwflitros
im conto, 4qestáa tienfe

S

ro presente
bbrigêonedade de declarar

ocorrências pcsterio.es:

flflhil'tiE.]

;tério do
o 7° da

rei

não
possuindo ainda, qualqrér trabalho de menores de 16 fde
(quatorze) anos.
de aprendiz. a &artir de

NOVA

t..NOp

Local e Data:

Nome e Assinatura do represe, ante legal

D.-nnI •;..kr.,rin ri,, 'inlT 'ri',,

PREFEITURA DE s

3

eAcARA

9

Município Acará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE

f

PLENO CUMPRIMENTO
S REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PRESENCIAL (SRP) N° 03080112018

A (nome da empresev

1 Ilt(
ind

em participar dá
visa a futura a1
LARr), sob

Local

CNPJ n.°
com sede à
ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
Dionalidade, estado civil, pofissão e endereço)____________
ção em epígrafe que se processa no processo administrativo
ção de veiculo tipo van para realização de transporte de
de domicilio (TFD) da S*cretaria municipal de Saúde de
da
9
REQUIITOS DE

Lei,,g

Data:

Nome e Assinatura do represtuiLante legal

Papel timbrado do iciar'te

4
+

'r

PREFEITURA OE,.a

Município ao Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CA RÃ
PODER EXECUTIVO

AMFYfl Vii

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREqÃO PRESENCIAL (SRP) No 03 080112018
1

A empresa

(rarão social da empresa), inscrita no

CNPJ sob n°

, por intermedip de seu representante legal o (a)

Sr (a)
(nome do representante

, portador (a) da cédula

de identidade RG n°

do Estado do

do documento) e inscrito (a)

flQ

(Estado emissor

CPF/MF sob n° , DECLARA, sob as

sanções administrativs cabivis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e
considerada
MICROEMPFZESA, cc,r forme Inciso 1 do artigo 3 0 da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006 e suas aReaçôes,
) EMPRESA DE PEQIJENÇ) poRrE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar

2/2006 e suas a teraç.ões
ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
a contratação n presente licitação, na forma do parágrafo 2 0 do art. 44 da Lei
n° 123, de 14 dá, dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas
tantes do paragi fo 40, art. 30, do referido Diploma Legal

entante legal
D

do licitante,

PREFEITURA Dt

'PAARA
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Municipio 33 Maré
ESTADO DO PARÁ
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 030801/2018
Aos ..........dias do mês de, ........ .............. do ano de 2018, no Município de Acará, Estado do Pará,
na sede da Prefeitura Municipal De Acará - Pará, sito a Trav. São José n° 120. Bairro Centro,
cidade de Acará/Pa, por intermédio do Exma. Sra. Prefeita Municipal, nos termos da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU. de 18 de julho de 2002, e das demais
normas legais aplicáveis, en face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial (SRP) N°03080112018, RESOLVE registrar os Øreços para futura aquisição de
veículo tipo van para reaIbação de transporte de pacientes para tratamento fora de
domicilio (TFD) da Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, tendo sido os referidos
preços oferecidos pela i ernprea cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 —Os preços para fornecinento combustíveis automotores para PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARA/SECRETARIAS MUNICIPAIS E/OU FUNDOS MUNICIPAIS são:

c

ÁQOÍÃODE • VElCULO ZO KM TIPO VAN, OOMt
CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 LUGARES. MOTOR A DIESEL.
oTÉWcIA MINIMA DE - 115V, AR CONDICIONADO,
1 DIREÇÃO HIDRÁULICA. , NO MÍNIMO 5 MARCHAS A' UND
FRENTE E 1 RÉ, TRANSMISSAO TRASEIRA OU DIANTEIRA,
FREIO A DISCO NAS 4 RDAS. 02 PORTAS DIANTEIRAS 1

1

(IflflP\

1.
2.
3.
4.
5.

Jereço eletrôr
esentante leg

1

3UNDA - DO 1

tEÇO

egistrados pot
ercadol ou de

•ão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
:o que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
er as negociações junto aos fornecedores, observadas as
jr
do inciso II do caput do a"5 da Lei n°8.666, de 1993.

21,1QúanØo o preço registra(
superveniente, o órgão gerem
preços aos:valores praticados

tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
dor convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
,Io mercado.

2.1
Em

PREFEITURA DE

•
.
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PODER EXECUTIVO
2.2.1. Os fornecedores que rao aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados cio compromisso assumido, sem apl;caçáo de penalidade.
2.2.2. A ordem de classificaçâc dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observara a classiicação original.
2.3. Quando o preço de me;cJo tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compreNmis s e ~ 1 , órgão gerenc3dor poderá:
2.3.1. Liberar o fornecedor' dc compromisso assumido, caso a ;omunicaço ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem ap!icação da penalidade se cc firmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e

2.3.2. Convocar os dehus foi r,ecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2.3 ? ., ;Não..havendo êxito nas iegociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da pita de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
,

CLÁUSULA TERCEIRA

-.

DOS PRAZOS

3.1 O presente tennc Je regis:o de preços tem validade pen prazo de 1 (um) ano, a contar da
data de sua assinatu2-.
3.2 O fornecedor ccniçrumete;e a respeitar os prazos de antrega constantes do Edital.
CLÁUSULA QUARTA

-

DA CONTRATAÇÃO

e

AM

3.1. Dentro da valid a de- da .ta de Registro de Preços. o fornecedor registrado poderá ser
convocado para ass;ni o Teçmo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivaiente (Nota
de Empenho/Ca ila ComraioIAutorizacão).
3.2. A adjudicatáda lie0 o P-3ZO de 3 (três) dias úteis ontados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de dacai - do direito à contratação, sem preiuízo das sanções previstas neste
Edital.
3.3 0,,,,-prazo pre'iis:o no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada dc Drreêdor. e aceita pela Administração.
3.4. A licitante vei'cc'.ora devera , OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do
certificado digital.
CLÁUSULA QUINTA- rO CANCELAMENTO DO RE3ISTRQ

REFEITURA fiE

Travessa Sao Jose t

.

1 2é - Prac

-'

;,

Matriz Centro

-

Acara 1 Para — CEP 68690-0-30

")

j

(à»

_

Municipio do Atará
ESTADO DO PARA

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DO AGARÁ
PODER EXECUTIVO

5.1 O registro poderá ser cancf lado, garantida a prévia defesa, rio prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da noVficação, nas seguintes hipóteses:
a) pela Prefeitura municipal de Acará/PA, quando:
a. 1) o fornecedor não cumprir &s exigências comidas no Editai ou na ata de registro de preços:
a.2) o fornecedor, injustificadarijente, deixar de firmar o contrato acima mencionado;
a.3) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados
no artigo 78 da Lei Federal n. o 8, 666193;
a.4) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
a.5) razões de interessa púbico, devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII.
da Lei Federal n.° 8.6e6/93 asskrn o determinarem;
b) pelo fornecedor, riar.do, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigêncas dc lnstrL,rento Convocatório.
5.2 O cancelamento será precedido de processo administrativo, devendo a decisão final ser
fundamentada.
5.3 Qualquer comunicação decorrente do pedido de cancelamento será feita por escrito.iÉ
—
5.4 A solicitação do ftmec&rr para cancelamento do registro de preço não o
a do
9
fornecimento do objeto lcitad o até a decisão final, a qual deverá ser prolatada no prazo de até
30 (trinta) dias, facultada 4- Administração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento
Convocatório, caso pão aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA SEXTA . DO FORO

6.1. As questões 'Jec'rentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, erao processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARNP^ com
exciusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Acará/PA, em 1/2018.
SFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA
CNPJ N° 05.196.548/0001-72
FORNECEDOR
CNPJN° .
.
/

TESTEMUNHAS:
2
PREFEITURA

-

"AVARA

•

Travessa Sao Jose n . 120 — P'aça £ Matriz centro— Acara 1 Paá - CEP S8690.

or .

;o

-

Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

e
°

--

O(A) FUNDO MUNICIPAL DF SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador
Fernando Guilhon s/n°, inscrito no CNN (MF) sob o n° 11. 750. 869/0001-76, representado pelo(a) Sr (a) AMANDA
OLIVEIRA E SILVA e, de outro lado a firma
, inscrita no CNPJ (MF) sob o no
estabelecida
doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr (a)
___
portador da Cédula de
Identidade n° _____ SSP/ e CPF (MF) no
têm entre si justo e avençado, e celebram o
presente Instrumento, do qual são parta integrantes o Edital do Pregão n°
- e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e
da Lei n° 8.666/93, mediante as clausulas que se seguem

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OftIF't O
O presente .Contrato tem como objeto \qiiisição de veiculo tipo van para râlização de transporte de pacientes para
tratamento fora de domicilio

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato. de R .......... .................... ( .................................. ).
2. Os quantitativos indicados na Pia tilha de Formação •de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA; no Pregão -- - -- e na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não
acarretando à Administração do (TON FR ATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPA 140 LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre
na cia realização do Pregão n°
, realizado com fundamento na
Lei no 8.666/93e nas demais normas vigentes.
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002

CLÁUSULA QUARTA - DA EXEW

\LO

DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-seão pelas cláusulas contratuais ç pelos
preceitos de dito
rei público, Ipiit ando ,L-Ilkç supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de dLrel o pri 00 8! fium i 10 ti ti' o 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QU}i\TA - DA VIGÊNCiA E DA EFICÁCIA
1.0 prazo de vigência deste Contrato sei d" .com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo
inicio c vcftulncnlo em dia de nLd rnti. devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo
4'\

CLÁUSULA SEXTA - DO i ENCARCOS DO CONTRATANTE
fl SÃO JOSÉ N 120

Estado tio Pará
GOVERNO MUNICIPAL DEACARÁ

,z5»

FUNDO \tt;Mc1P4L DE SAUI)E

1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos produtos
.2 - impedir que terceiros íorneiõu os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as r.? nmtções
CONTR ATADA;

os esclarecimentos que venha m a ser solicitados pelos empregados da

1.4 - devolver os produtos que m 1 0 apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a t?oça dos pi dutos devolvidos mediante cornun,icação a ser feita pelo Serviço de
.lmoxanfado:
LÓ -,solicitar, por iircrmédic, d e Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o
íornecuv,emo dos produtos cbje.o deste coiitrnio:
1.7 -, comunicar á ( ON"TRAT/.DA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o tbrnecirnemo se for o eIso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS [INC tW0S DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
LI - responder, em ieaÇo aos seus einpregado, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários:
b) seguros de acideine:;
c taxas, impostos .. contribuições;
d indenizações:
e) vales-rLfeiçâo,
f) vales-transporte: e
g) outras que porventuia venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
- manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
\ ínvuio empregatício com o órgão:
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer uni d:es que seja considerado inconveniente à hõa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE:
11

1.4 - respeitar as normas e procc4inientos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 -,'responder paiS danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou chio, durante o fornecimento do produto não excluindo ou reduzindo essa
T% SÃO JOSÉ \O 120
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1 .6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o
interesse da CONTRATANTE no prazc de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento
expedida pelo do Serviço de A1moxarifaço,
1.8 - efetuar a troca d produíq.,s considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas do recebimento a comunicação expedida pelo Serviço Ide Almoxarifado;
nicar ao Serviço de 1moxanfado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
estar os esclarecimentos que julgar necessário; e
ngação de manter-se, durante toda a execução do contrato, m compatibilidade com as obrigações
condições de habiht4ão e qualificação exigidas no Pregão n°

4VA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1.À

)A caberá, puda
nir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigações sociais previstos na
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não
iinculo emreaticio com o CONTRATANTE,
rir, tamben!, a rebpoti&abilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
ntes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem Vitimas os seus empregados quando do
oduto ou 4n
c com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE,
onexão

lo

rir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento
riamente di vinculaÚ por prevenção, conexão ou continência, e
ur, ainda, responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste

Contrato,
2.A

da CONT TADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
or seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
Ia qual a CONTRATADA
RAFADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
) CONTPJTANTE.

ÇA - DAS OBRIGAÇOES GERAIS
1. Deverá a ÇONTRATADA observar, também, o seguinte:
contratação de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato:
1.2 - expressamente proibida t veicuiação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE: e
1.3 - vedada a subcontratação dc outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA .

COMI'. NH%NIENTO E DA FISC %UZAÇÂO

1. Este contrato será aeumj'anhalo
fiscalizado por servidor dcsigna.io para esse fim, representando o
CONTRATANTE. perrnitid: . untrai çao de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
As decisões e providêricns que ul'r..passarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser
solicitadas a Au tc,ridadc C',i,i peïe.ite cc»a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil rara a adoção das
medidas com ení ent,'s.
3. A CONTRATADA devera a-ter preposto. aceito pela Administração do C0NTRATAN1'E. durante o período de
vigência do Contrato, pan. representá-la ,dmirnsrativarnentt sempre que Cor recessL. io.

CLUÁSULA DÉCiMA IIt[%JLII&4 ).t ATESTAÇÃO
1. A atetação das faturas correspondeu ao fornecimento do produto c 'hera ao Chefe do Serviço de Almoxarifado
do CONTR[iA NTF. ou a outro sei idod designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXM)& - D DESPESA
A despesa com o fomecinerlo do r.xtto de que trata o vbjeto, esta a cargo da dotação orçamentária

CI ÀUSULA DÉCIMA FJYCFJR.i . '40 PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar ora fiscal para liquidação e pagaiierto da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada cru eohuLa corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados, da apresentação dos doc'wtentj junto a(o) FUNDO MUNICIPAl.. DL SALDE.
2. Para efeito de cada p.artcvto a neid fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Se.mridad Social (lNSShaFa,eiida Federal. Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do CONTRATADO e o F4fl S. em utiginzl ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTU rt.serva-SL o dirdto de recusar o pagamento se no ao da atestação os produtos fornecidos
não estiverem, em perfeitas condições d consumo ou em desacordo com %5 especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a imitas ou indenizações
devidas pela CQNTRATAD&, nos ten,is deste Contrato.
T\ soJosI::N' 120
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5. Nenhum pagamento será cktuado . CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensaçãd'ifinanceira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pag ;niemo. desde que a CONTRATADA, não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre data
acima referida e a correspowb nie ao efi. rivo pagamento da parcela, ser a scgtiiifte:
EM=Í tNxVP
Onde:
EM =Encargos oratório::
= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagrnento;
Valor-daparcela a ser paga.
= índice de compensação financeira '.0001644, assim apurado:
J=(TX)
365

1 = (6/100)
365
1=0,0001644
TX = Pcrcentçial.da taxa anual

ófo.

6.1 - A compcnsaeaa Financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriotmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA .. 11. ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado r s casos previstos no art. 65 da Lei .8.666I93, desde que haja interesse da
AdnunNiaçào do CONTRATA' TE, coça a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA ÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial Atualizado deste Contrato podrá ser
aumentado, ou suprimido até c limite de .S'o (vinte e cinco por cento), conforbe disposto no artigo 65, parágrafos 1°
1,
e 2°, da Lei n°8.666,93.
2. A CONTRA1DA fica obrigada a aceitar tias mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limiw ora pren4to, calculado sobre o valor a ser contratado.
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3.
de

»•

io ou supressão podeá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante
entre as panes contratantes.

[MA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela

total ou pai ci.il d',stc Contrato, ou pelo descumprimënto dos prazos e demais obrigações
riistraçae do CON J RATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as

•1

-

auvI

Lenda:

1.2 - multa de 10% (dek por cento) sobre o valor total deste Contrat9, no caso de inexecução total, recolhida
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 05% heo décn:,os por cento) por dia, de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por demo) sobre o valor total d..ste Coorato. quando a CONTRATADA, injusificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE. deixai de atender totalmente à solicitação ou à Autqrização de Fornecimento previstas nos
subitcns 1 7 e 1 8 (La Cláusula St tinia deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação ficiai;
1.4 - multa de 0.3% (lrès decim,s por cento) por dia de atraso e por conência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor Lotas deste Contrato, quando a CONTRATADA, injüstificadamente ou por motivo r.d aceito
pelo CONTRATANTE, atend't parciau±'enue à solicitação ou à Autorização 4e Fornecimento previstas nos subitens
1 .7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximode 15 . quinze) dias, contado da coipu9icação
oficial;
suspensão trnirir4na de pá ticl2ar em licitação e impedimento
(a) FUNDO MUNICIPAL Dl: 5•WDL 1 até 2 (dois) anos..

4

contratar com a Administra çào do do

2 Ficai inipedidi de licitai L á.. cOr matar com a Administração Publica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantido o
direito prewo da utaç4o e da ampla 'i i enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que
seja prorno ida a i abilitai ao ÇLI tntc a upria autoridade que aplicou a penaliade, a CONTRATADA que
21 - ensejar o retai rk neüto da e ecução do objeto deste Contrato;
2.2 - nào mantivera pwnosta. ia stificadamente;
2.3 .. comportar-se de modo Iniu? co:
2.4 - fizér declaração faku:
5 - cometer frnude ti' cal
thlhai ou fraicLr ia eYecuç ¶0 do Contrato;
2.7- nãoI ebrar o contrato;
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(%F;tt-

z'

o
28- deixar de emregr r riocurnei

exigida no certame;

2.9- apresentar documentação 41
3. Alen das - penalidades citadas, a C
Cadastro de Fornecedores do CONTR
Lei n.° 8.666193.

'RATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
TE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da

4. Comprovado inipedinit'
en ot recor
CON1RATANTE, em reia çàca um de
das penalidades mencionada',

Ia força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
ritos arrolados no «em 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficara isenta

5. As s2n0es de advertência e de mi :
—poderão ser aplicadas à (O:Vk'RAFI
fetuados. -

aento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE,
juntamente com a de multa, dsconSndo-a dos pagamentos a serem

7

CLÁUSULA DÉC1MA SÉl IMÃ 1. A inexecução total ou racial do Co'
8.666/93.

!SCISÃO
enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°

2. A rescisão do contrato poder ser
macia pi; , aio unila'c a1 : escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados
e XVII .1» artigo 1,816 Li mencionada, notificando-se t CONTRATADA com a antecedência
) dias:

nos

ivel, por acordo em e as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde qqe haja
Adir 3 siac o do' tJNTRkTANTE,
1, nos termos da legis'açào vigente sobre a matéria.
3. A

rerã ser precedida de autorização escrita e fundamentada da .autoridade

de rescisão eori
lefe:a,

ii serão formalmente motivados: nos autos do processo, assegurado o

OITAVA . DA

CULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

nçiiJado aos ter
Si! VA, e da p

do Pregão n°
, cuja realização decorre da autorização dó Sr(a)
;ta da CONTRATADA.

NQNADOF
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1. As quõ
estes decorrentes da execuçcdeste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas ejulgaoas no Foro do Muniçipio de ACARA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
'

E, para firmeza e validade do que foi pãttuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às Juais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRA.TADA.é elas testemunhas abaixo.
• ACAR4-PA,emde

ONTRATANTE

de.

CONTRATADA(0)

TESTEM AS;
1.

TV SÃO JOSÉ 120

