MunicTpiodõAcará
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO
PRÉGÃO PRESENCIAL N ° 030802/2018
DATA DA REALIZAÇÃO 2210812018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 11 30h (horário local)
LOCAL Prefeitura do Municipio de Acara - Para
Torna-se publico, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA - Prefeita
Municipaíl4é Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA,
atraves da Prefeitura Municipal de Acara/PA, com sede a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro,
cidade de Acara/PA ,realizara hcitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da LEI n° 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI ri 0 8666, de 21 de junho de 1993, DECRETO
municipal nó 0212018-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sera conduzida pelo Pregoeiro,' com o auxilio da equipe de apoio,
designdos nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou
equipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e
designados pela administração municipal

1.1. 'O"objeto da presente lic tação é o registro de preços para futura aquisição de recarga de
gás GLP para rtender as necessidades da Prefeitura Municipal e seus órgâos de
Scara/PA, con crme cc ndições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
'Referência deste instrL;nento convocatório e seus anexos.
1.2 ' A licitação será realiza'la por item, conforme tabela ,constante do termo de referência,
faáultando-se ao licitantu a participação em quantos itet -is forem de seu interesse.
LORA
1.1 Os .itens listados no Trmo de Referência, deste instrumento convocatório não serão
necessariamente contratados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são
estimados, sendo consijerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação
pa raassinatura cc Cont ato de Fornecimento.
1.4. Cumprem-nos aiertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos
'órçamentários, 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 pr.juízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não
Cabendo, portanto, quaIc1 uer direito a indenização.
1.5. ......quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Termo de
Referência, deste Edita serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese
alguma garantia de faturamento.
2. DO ÕRGXb GERENCIADOR E ÓRGÃOSPARTICIPANTES
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2.1. Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA.
2.2. E participante o seguinte órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 09
- SECRETARIA MUNIQIf7AL DE SAUDE; 14 - FUNDEB e 23 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
3. CREDENcIAMENTO:
3.1. Horário de credenciarnento: de 11h15min as 11h30min do dia 2210812018, não permitido o
credenciamento de r1ardatái!cs após o horário estipulado.
3 1 1 Cada c redenciado podcr i representar apenas uma licitante
3.2. tratando-se do proprietáric' ou sócio
3.2.1; Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados
em cartório ou pela Comissão.
-•
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Pji

ua forma
to19t&titutiv
d&yidamente auMhticadiis em cartorio

do ato constitutivo ,e aiteraç
devidarçnte registrado na
ou
3.3.

3.3. Cópia de documento de identidade de fê pública com fotografia, devidarnente autenticados
em artório ou pela Comissão.

?r\\

3.3, • Termo de credenciarnerito (conforme modelo em anexo) devidamente autenticado em
cart rio ou Procuração (origiri&l cii cópia autenticada) com poderes para representar a empresa
em citações, ou espeificamente, para este certame e suas respectivas fases.
3.3. Cópia do ato c ir titutivc e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma
co n olidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou ?la omissão. 3.4.
des

licitante deverá,juntar ainda aos documentos de credenciamento cópia do termo de retirada
edital, NÃO sendo aceito o credenciamer;to da licitante sem o mesmo.
O representante igal dá licitante que não se credenciar perante a CPI ficará impedido de
ipar do certame, de decarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
)osição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos
lopes "Proposta' e 'Documentos". Comocondição previa , a credenciamento a CPL verificara o eventual dõscümprimento das
içõ es de participação,—especialmente quanto a existônca de sanção que impeça a
cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes bàêíastros:
1
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3.6.1. Cadastro Nac i onal dr empresas inidôneas e suspensas
Controladoria-Gerai da União'

-

CEIS, mantido pela

3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho £.acioal de Justiça.
3.6 3 A consulta aos erdastrcs será realizada em nome da empre s a licitante.
3.6.4. Constatada e exs'
condição de participaçác.

de sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, par , falta de
11

g~

3.7. Todos os docuru'itos reativos ao credenciamento e do 'epresentante devem estar fora dos
envelopes de documentos de' abilitação e de proposta. Os documentos apresentados no ato do
iaento poderão seru
ados como sendo parto dos do.:umentos de habilitação dà licitante
credencm
desde que não comprometa a ísuia do certame.
3.8. Declaração que 'atende o Pleno cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo
em anexo.
3.9. Não será aceite, em q tia uer hipótese, a participação .de licitante retardatária,
como ouvinte.
4. DA

não ser

PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Preg'io interessados cujo ramo d
objeto desta licitação , e que çornprovem possuir os docurne
Capitulo,'- DA HABIU'rAÇAO.
Id

no
iri

4.2.A licitante deverá possuir çapital social ou valor do patrimó
por cento) do valor global de cada item para esta licitação, de
apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 3'
alterações.

Dilquido de no mínimo 10% (dez
rido ser comprovada na data da
§ 31 da Lei n° 8.6661gS e suas

4.3. Será çoncedido trdtarnento favorecido para as Microempre
e para o microempreendedor individual ME], conforme LC n"

s e Empresas de Pequéno Porte
3, de 2006.

4.3.1. A licitante que d.3sejar iwufruir do tratamento favorecido
LC n° 123, de 2006, Øeverá apresentar declaração que cuin;
artigo 3'-' da retericia ie, no ato,, .10 creclenciamento.

abelecido nos artigos 42' a 49 da
os requisitos estabelecidos no

4.3.tl:•A não apresemação da dec!aração supracitada, no
licitante de ser beneficiado com o tratamento favorecido pre
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequ

do credenciamento, impedirá o
na LC n° 123, de 20* mesmo
porte.

-
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4.3.2k Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser
dispensado em todo ou em partS documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a
participaçãodos demais licitantes, conforme Decreto n°8.538 de 06110115.
4.4. Não poderão participar d

ta licitação os interessados:

4 4 1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 'forma da
legislação vigente.
4.4.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder aq.ministrativamente ou judicialmente;

fl 4.4.3. Que se enquadrem nas 'edações previstas no artigo 9 0 da Lei na 8.666, de 1993;
4.4.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em Processo de dissolução ou liquidação;
4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
ÇM

4.4.6. Empresa que entre os drigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco
por cento). do capital com direito de voto oucontroladores, responsáveis técnicos ou
- s últimos 180 (cento
subcontratados, haja alguémseja servidor público, ou que tenha sido ri o
e oitenta) dias anteriores à dat& da publicação desta licitação,
4.4.7. Parentes da utoridace responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n°
607/2011 -Plenário. TC-002. 12 !12008-1, reI. Min-Subst. André Luis carvalho, 16.03.2011);
4.4.8. Deputados e Senadores; de modo direto ou indireto, segundoo art. 54. inciso 1, alínea "a" e
inciso U, alínea "a" da ConstitLição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2,
rei. Mm. Valmir Canipelo, 06. 7.2 11),
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5.1
qu
n°:

(dois) dias útei
soa poderá imp
)8 de agosto de

5.2
protocolizada ri
3da na! Trav.

5.3.

D pregoeiro deck

i4es da data designada para a abertura da sessão pública,
aç este Edital, conforme precØitua o Art. 12, do Decreto !Federal
DØ, combinada com a Lei Federal n° 8.666193.
)riamente, deverão ser fornializadas por escrito, devidamente
Sala do Departamento de Libitações da Prefeitura Mypicipai de
Jose n° 120, Bairro Centro, 'cidade de Acara/PA — Cep 68.690-

sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas
o,

1

petição contra

ato convocatório, será designada nova data para a realização do

UIIDOflOflTRUINflOUANovA P4!a'
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5•5• A..
certame

gnações pedidps de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

5.6. As resi )ostas as irnpugqações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do presso licitatorio e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

'

5.7. Os pedi
ao Pregoeir
pública, ex
resporisabilk
aleciar descc

los de esc.larecim3ntos referentes a este processo licitatorio deverão ser enviados
ate 03 (três) d4s úteis anteriores a data deignda para abertura da sessão
,lusivanieqte pq?4 e-mail Iicitacao_acara@hç4tmail com sendo de exclusiva
ade do interess&o a obtenção de adendos e/bu esclarecimentos, não podendo
nhecimerto em r1ação as informações disponhiizadas relativas ao Edital

6i0 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1. Os éilvelopes "Proposta
ao Pregoeiro no local data
fechados, erubricado no te

nerbial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues
ra fixados no preambulo deste edital em envelopes separados,
e., de preferência opacos contendo em suas partes externas e
sos seguintes dizeres:

.J ;Mht. 1 (Ví?

1C;

E/CNPJ
)80212018
iterior dos envelopes N° 01 - 'PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e
m ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e
ação e desclassificação

6.2.

11
•L

7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1. Á proposta de preços. emitida por computador ou:datilografada, redigida em língua
portuguesa, com ciarera sem amendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e asihada, como também ru ricadas
todas as suas folhas pelo licitante ou seu iepresentante,
1.
razao social, número oo CNf •. dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da
proponente, além de conter
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7.2.

roposta devnt á con
a, em a!gaikimo. exi
)s no me-rcado, nã
ação municipal.
el, nos tern-xs do ai
-

7.2.
desr
objé

n

7.3:
entr(
7.4.

5

preço cota3 deve
com irnpo.:hos, tax

-r

valor unitário e global para cada item constante do Termo de
sso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços
sendo permitidos valores speriores ao preço estimado pela
Fa desclassificada a proposta com preços manifestamente
II da Lei 8. 666/93 e suas aIterações.
D

estar incluídos todos os insiiitnos que o compõem, tais como as
¶rete seguros e quaisquei oi!tros que incidam na contratação do

w de validade da p

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

éntregà. Fi ca
1 reqúiiado. H

;tabe cido o prazo de até 04 (cinco) dias úteis para entrega do
end c irregularidades ou reproyação do objeto a vencedora terá 24
solu ão do problema, con*dos a partir do recebimento da

7.5. As propostas poderão
soma e/ou mLiltiplicação
hipótese em que prevae de, n

contppam erros
e a total do item,

rrigida
como
Dre o i

7.6. Não serão aceitos enve
sua

7.7. O licitante adjudicado
Proposta de Preço Ajust
encerramento da sessão dc
dia do certame. sob pe
licita cao_acara@hotir.ail.coi
desclassificação
7.8 A apresentação da prc
estabelecidas neste edaal e

50

i no
de
parte do licitante, das ç

iirnplica plena aceitação,
anexos.

8
propostas apresentadas, düclassificando aquelas que não
os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
efeitos capazes de dificultar o julamento

ro

)dep

propos:t$ em
à de mi norpn

sta será sempre fundamentad a 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.
-
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8.31. Quando não forem
condições definidas no si
subsequentes, até o máxir
quaisquer que sejam ps pre

ificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
m anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
le três, para que seus autores participem dos lances ierbais,

8.4 Havendo eventual, êmp
artigo 30 § 2°, da Lék fl° 8
bens e serviços: a) produzi(
produzidQs ou prestadôs
tecnolooia no País. Persistii

mtre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
o Pais, b) produzidos ou prest?dos por empresas brasileiras e e)
mpresas que invistam em pésquisa e no desenvolvimento de
empate, o critério de desempate será o sorteio.

8.5. Havendo apenas urna pi
o seu preço compatívI bom
negóiciar,eMisando obter preç

)sta e desde que atenda a todas as condições do edital Ø estando
raticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro
elhor;

,.

--

nfprp'ridnq
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9. DA FASE DE LANCES
9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que
11 deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário.
quencial,
,Ü'
a
9.2. O Pregoeiro con'.idará ii Jividualmente os licitantes classificados, de forma 0,4,
apresent.r lances verbais, a artir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente re va o.
9.3. A desistência em apres ritar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro. implicará a
exclusão do licitante cia etap de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado,
.- para !f.eito de ordenação das propostas.
9.4.Encerrada a etapa delnces, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresa (e pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da
primeira cplocada. se esta r empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disp sto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
9.5. .Caso a melhor oferta yáiida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
propostas de pessoas qualiFioas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão era as erripatadas com a primeira colocada.
9.6. A melhor classfficada no termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance
para desempate, obrigatoriarntnte em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco.) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro.
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9.7.

licitante qualifii
desista Pu nã9
3lificadas corqcp
kvalo dê 5% X c
o, no prjzo esta

a como microempresa ou e.presa de pequeno porte melhor
manifeste no prazo estabeJeqido, serão convocadas as» demais
roempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem
D por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
ecido no subitem anterior

a proposta fina
que seja ptido
dições drente

ssificada em primeiro lugar, p , Pregoeiro poderá negociar com o
lhor preço, observado o criterio de julgamento, não se admitindo
qpelas previstas neste Edkta

9.9. Após ai iegociaçip do p

, o Pregoeiro iniciara a fase Op aceitação da proposta

10.1. Enceri acia a elapa ae
proposta class
ialor estimado
das especficaç

ces e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
da em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
1 a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
do objet ? t : ¶ 1
Ar

1
fix
p ri
ce

escIassifi.ada a
e apresntir pr
os que i!traas

1
i rri
ac
es
pn
rei

era-se ir1xeqtií'
de valor zeío,
los reSp3cti/O5
limites min?rn(
do propio icit

ve

máximo
sivos os
(dez por

a
ïiiiffõs é ái?s de iti&dado,
çato»d6liçia%ãp( nio tenha
Øap':p;qq S
exceto quando se referirem a. materiais e instalaiões de
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

Pregoeiro suspendera a sessão, informando a nova data e
esma
10.5.1 Sempre
que a DropCst
1
subsequente. haverá nova
artigos 44 e 45 da LO n° 1
caso.

?lhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
ficaç.ão da eventual ocorrência do empate ficto, prewsto nos
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o

10.6. No julgamento das pr
sua substância, mediante

;tas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
)acho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
ia para fins de classificaçao,

10 7 Aqe'rta a proposta
de habilitação, na forni

da em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condição
nada neste Edital.
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proponente que apresentar os documentos

11.1J

4ÇÁC) JURIDIC4

11.1.1
cartór
origini

do RC; e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em
rtiembt'os oa ( omissão Permanente de Li citação, mediante a apresentação do

11.t4

comercial,

¶iO o

/
aso de empresa individual;

11.1.3. Ato. constitutio. estet ito.ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedad ?s comE rciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eIeiço de sem- administradores; a Lei n° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro),
da civis, acompanhada de prova da
11.1.4. Inscrição do itu constitutivo, no caso de sociedes
diretoria.em exercício
11.1.5. Decreto de autor izaço, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e Mo c e registro ou autorização para luncionamento expedido pelo órgão
competente, quando ri aUvidai assfrn o exigir.
OBS: O contrato sccu podem er apresentado na sua forma consIidada.
IMENTA CIA O

RÇL' jI,VAA «g,gUIpqg I FIS7C3fr5 «fia II3WC7 ¼

Faze

riprovante de inscrço no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
NPJ-MF),

11.2
licitar

'a de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo a sede da
tínente ao seu ramo de atividade e compatível corriobjeto desta licitação

11.27
U n iã
expe
(PG

dão Conjunta Negativa de Debitas relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
ilaridade a Seguricade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo,
ela Receita Feder.l do Brasil (RFBB) e Procurafioria Geral da Fazenda Nacional
sede da licitante;

11.2
expp

tidão Negativa de Tributos Estaduais ou Cerfi4o Positiva com efeito negativo,
da Fazenca Estadun, da sede da licitante ou C,Ødão de Não Contribuinte,

11.2

ttdão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
Ia Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte,

fl
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/
11.2.6. Prova de rt-,àular'idadp com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demohstrando situação regula 1 no cumprimento dos encargos sociais ins9jdos por lei.
11.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDJ, nos termos do Título Vil-A, da
Consolidação das LE ia do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Li n o. 5.452, de 1 1 de maio de 1943
(Lei n011440, de 07 de junho de 2011).
OBS: As Jicitantes que usufrLíIm de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital i deverão
apresentar obrigatorldmenfe tpda a documentação exigida para efeito de comproaçâo de
regularidade fiscal, rnsro questa apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
jà

11.3. DOCUMENTA Ç.5o REL.4TIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA:

7

11.3.1. Prova de qualifbição técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinenw e compatível com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo 01
(um) atestado de c'n ic,dade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada,
comprovando que já prestou uU presta serviço dessa natureza.

7

11.3.1 Prova de qualiicação écnica, mediante apresentaçao do certificado de autorização de
ponto de revenda de OLri - ANIP.
11.3.3. Alvará de Func,ioriarnero:
11.3.4. Declaração de que pos...ui estrutura e condições de fornecer o objeto licitado.
11.4. DOcUMEN7A,Ç;ÂO RELJTIVA À QUALIFIcAÇÃO E,JftÔMICO-FINANcEIRA:

tirrio

exercício social, já exigíveis e
11.4.1. Balanço Patrimonial e em, monstrações contábeis do Ú,
ve a boa situação financeira da empresa, vedada a
apresentados na foi-ma da Iehque comprom
sua substituição por, balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado ná rrFais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta:
a) As empresas com menos d€k.0 (um) ano de existênciaou mais de anos paralisadas, que ainda
não tenha balanço final de exêkicio. deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações
contábeis envolvendo s'us d!reitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua
existência, sendo isenta a pres.ntação de capacidade financeira da empresa, devidamente
registrado.no órgão competente na forma da legislação vige'ite;
b) Os índices devo.ão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico
devidamente registrHdc no Cónselho Regional de Contabilidade CRC, os quais deverão ser
extraídos da demonstração dc.Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente
na forma da iegislaço 'gene, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão. estar
inclusos dentro do envelope 4Ç habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou
apresentação a posteric'r2s:

••••••••••••••••••••••••••••
-
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e as d'.'ri 'nsuaç5es contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo
docurnE r to zomprobatório de registro na junta comercial e termo de encerramento,
em (,fRrt q rio ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade
CRP (;fJaz4ca) com finalidade balanço patrimonial ou editais de l i citação.
da cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada.
êm, se,- , i pi-f.: t, is

C)
de
au

~

d) DEMO NSTRM4 a bo s-t'. Ao financeira a lic,tante será avaliada pelos Indices de liquidez
cara! SG) e Liquidez Corrente (1C), maiores ou igual a 01 (um),
Geral (LG), Sovên'
resultante da aplicação d fé i nulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial:
d.1) Índice de Liqiii'm aera tE, maior ou igual a 1 obtida pela formula:
AC+RLP
LG= ------------------PC + ELP
d.2) Indice de Solvêr'-;ia ae- (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
AT
SG= -------------------- k 1
PC+ELP
ir
0
d.3) Indice de Liqiiicuz Corre r, ite (LO) maior ou igual a 1. obtida pala formula
AC
LC=---- ----- ~ 1
PC
'
dLiju
OBS: Os fatores constantes das fórmul
item 11.4.1. deste Ec1t!. em Qi...e:
AC -Ativo Circulante
RLP - Realizável em Lonçn Prazo
PC Passivo Circulante
ELP Exigível em a igo Prazo
AT - ' A,, tivo Total

il exigido no

-

-

11.4.1.1. Para soc.ed; ias anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da
publicação do balanço em diário oficial ou jornal de grandçirculaç;o da sede da licitante:
feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
11.4.2. Certidão negativa d
extrajudicial, expedida pelo, ds:ribuidor da sede do licitant
11.4.3. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial;
11.4.4. -Gertidão Especifica que , comprove existência deypicsa registrada na Junta Comercial:
11.4.5. -Certidão de Inteiro Teo emiUda pela Junta Comercial:
Observações do item 'Documentação de Habilitação"
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11.5j. Declaração da licitante
que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos
trabalho noturno, perigoso:ou insalubre e de 16 (de"z"esseis)
anos em qualquer trabalho, sé o na condição de aprendiz, á. partir de 14 anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 70 da .Cor tuição Federal de 1988 (Lei n. 9 9864, de 1999).
11.51 Os documentos que ri
não excedente a 90 (noventá)
que o docu'mento tem prazo d
legal pertinente. Os documér*
do proponente.

possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
ias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar
validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma
apresentados com a validadt expirada acarretarão a inabilitação

11.5.3. Os documentos nec
qualque prõcesso de cópia ai.
ou publicação em órgão da
originais, este serão anexados

ários à habilitação poderão. ser apresentados em original, por
nticada por cartório competente ou por servidor da admkistração,
npressa oficial. Na hipótesa da apresentação de documentos
o processo licitatório.

11.5.4. A aceitação dos docu
sua validade, também por es
sua autenticidade.

entos obtidos via "Internet" fiçbrá condicionada à confirmação
ação de
meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver',quanto à
•
fl 4; Pf

11.5.5. Os- documentos exigi(

s,-Para habditacão consoantes o---estabelecido neste ,titulo não

Ii e: t t

í Á1

ou
11.5.6; .A ausência de doou nento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo. com o previsto ness título inabilitará o licitante.
12.

r

11P

CEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

12.1. 'Constatado o atendimEnto às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada
vencedora;
12.1.1: Na hipótese acima d scrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal 'das mícroempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, de acordo com a LC n° 12312006, atualizada pela Lei
Complementar n° 147/2014:
12.1.2.A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará na
decadência do direito a contratação.
12.2. Se- licitante não atend'r às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o
Pregoeiro a-convoca; a afeita subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução
de preço e decidira sobra a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificara as con ições de
REFj

i

-

.

-

.
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habilitação, e assim sucessivarnE nte, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda
aos requisitos de habilitação, s n Jo arespectiva licitante declarada vencedora;
12.3. Todos os docurppptos 4e habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, peloregoeiro,
pela Equipe de Apoio êtacultaqIo aos representantes que assrn o desejarem, presentes à sessão
deste Pregão;
12.4. Ao encerramento da sps b; será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos
deverá ser assinada pelo Rregoeiro, Equipe de Apqi9 e pelos
relevantes que ocorreram, e
s licitantes presentes;
representantes, credenciados
12.5. Toda e qualquer declarã D feita pelos representantes cias licitantes, credenciadas, deverá
constar ern. Ata da sçssão úI lica. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
são respectiva que não tiverem registro na referida Ata; 1
assuntos relacionados com a
12.5. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas ou quando todos os licitantes
[orem inabilitados o Pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com
prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei 8.66611993 e
alterações posteriores, para o iecebimento de novas propostas;
12.51. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado apartir da nova data fixada
para a sua apresertafio;
12.6. ' Se a lic;tante 'ier,cedori, convocada dentro do prazo de validade de sua p.oposta, não
celebrar o contrato, é facultádo à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na oraem de classificação, procedendo contratação. sem prejuízo da
aplicação das sanções prevista na legislação pertinente.
13. LP4R_IWIkbtK 1 URA LIA btbtAL'VU$L.It./k

13. 1. A sessão pública poder à j.er reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos arveriores à
reaUzaçãõ da sessão públic& -precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situaçã'd'"éril que serão repeticqs os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro i a aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor n&', assirar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização
E
fisc&l, nos termos do
43, §10 da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imedistmenL; osteriores ao encerramento d etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

14. DOS RECURSOS!,
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14.t D.àcjaÊado o vencedor

é, indic.ndq contra qúIs) d

decorrida a fase de reguIariação fiscal da licitante qualificada
a de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao
,tar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto
sâo(ões) pretende recorrer e por quais motivos

142 Havendo querr se mani
de motivação da !ntençãc
fundamentadamõnt

>te, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de recorrer, rara decidir e admite ou não o recurso,

14.2.1 . Nesse momento o Pn
condições de admissibilidade

Deiro não adentrará no rnérfto. recursal, mas apenas verificará as
recurso;

14.2.2. A tUa de manifestaç

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

1423. Uma vez admitido o
para apresentar as razões, 1
apresentarem contrarrazões
do recorrente, sendo-lhes a
seus interesses.

-urso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
rido os demais licitantes, dSde: Jogo, intimados para, querendo,.
términojlo prazo
outros
juracia vista irtlêd4átatcIos éleTSbfoS lndíspensaveiaa aefesa de

14.1 O acolhimento do recui
14.4. , O!gÁ,áútos do processo,
14.5.'

recursos deverão sr decs
idido no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

do recurso snrá divulgado mediante
ediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura
14.6. 'W resul
Municipal de Acará - Estado
Pará, órgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados
via correio eletrônico.
reQUrso administrativo1.deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações,
sede da Prefeitura Municipal de Acará, localizada na Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade
de Acar/PA, Cep: 68 6900C no horário das 09:00 às 13:00 horas.

_a DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação ser adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição d recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dosrecursos apresentados.
15.2. Após a fase nácurso, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homolog rã o prc cndimento licitatório.
PREFEITURA DE

'
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15.3. Homolc gada a licitação pela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para
de registro de preço, no prazo e condições definidas neste Edital.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO
16.1. Homologado o resultadc da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir da cata de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços. cujo
prazo-1d4-Validade encontra-sz nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital
16.2-0 prazo estabelecido rp subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado urna tuiica vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu trarjscurso e desde que devidamente aceito.
16.3. A ata de registro de preçns, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatôrio, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n°8.666. de 1993 e neste edital.
16.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não,prejudique as Cbrgaçõe anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e ôrgãos
RNZíRk
fi
pa rricipantes.
16.5. As aquisições ou contr.tjções adicionais a que se refere este item não poderão exceder.
por órgão ou entidade,a cem or cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatôrio
e registrados na ata de registro, de preços para o árgão gerenciador e árgãos participantes.
16.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada iem registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgOog:Padícipantes,1 indepenckente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
161. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fomecedcn das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla'defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas dontratuais. em relação as suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerendiador.
16.8. Após a aut'xinç,ão do órgo gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até ffiovrenta dias, observado o c,'e validade da Ata de Registro
de Preços.
16.8.1. Caberá ao órgão, gteniador autorizar, excepcional ejuswicadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação d3 contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão r1go uarticipante.
RF L1UHAE

-
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17.1. Dentro da validade c
de Empenho/Carta Crr1trafo,Aut

de Registro de Preços, o ;fornecedor registrado poderá ser
de Contrato ou aceitar/retirEk o instrumento equivalente (Nota
zação).

172 A adjüdicatára terá c p'
convocação, para assnar o Teu
caso, sob pena de Jeceir do
Edital.

o de 3 (três) dias úteis, tentados a partir da data de sua
de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
itã à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

17.3. O prazo previsto no .;'
solicitação justificada rio fornece

em anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
w, e aceita pela Administraço

17.4. A licitante vencedora
certificadodigital.

era OBRlGATORlAMENT. assinar o contrato através do

18.1. Os preços
preços praticack
cabendo ao órgã
d ispsíçõès conti

dos
fl9

as

18.2. Quando o
superveniente, o
preçõs aos valon

dos

182 1. Osforne edores qu
mercadb serao li] ?radds do

ião aceitarem reduzir seus peços aos valores praticados pelo
nprornisso assumido, sem aplicação de penalidade

18.221 A ordem de çlassif

?ão rios fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
das 3ificação onginal

18.3. Qu
puder rui

o o precoce me
ir o compÈomiss

ido tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
órgão gerenciador poderá: 1

18.3.1. L
pedido-à
e comprç

raro forn
e edor
rnecIrnent) e
tes
itado
aPresr

compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos

18.3.2. C

tocar os

ifRa $ te

ecedores para assegurar igual oportunidade de negocaçao
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Jotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
gistro de preço
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1

19. DA ENTREGA EOO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇAOI

19.1. O produto de.' era ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir
completal segurança durante o ransporte.
19.2. Os volumes coftendo c ?roduto deverão estar, ainda, idenuficados externamente com os
dados constantes da Nota Fisc'tI e o endereço de entrega.
19.3. O recebimento co produtu deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou
por outro servidor designado para esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA..
19.4,',A atestação das faturas Lorrspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do
Serviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA ou a outro servidor
desighado para esse fim.
PA
19.5. Nos termos do art. 67áLi n° 8.666. de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrga dos bOffi
mi10,Ótando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário á regularização de falhas ou
defeitos observados.

'

19.6.; A fiscalização de que trata este item não exclui ilem reduz a respo nsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e. na ocorrència desta, não implica em
corresporisabilidade da Adminitração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o•
art. 7Oda Lei n°8.666, de 1993.
19.7. O representante da Acministração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente enfrolvidos, determinando o que For necessário à regularização das
falhas ou'de'feitos observados le encaminhando: os apontamentos á autoridade competente para
as providências cabíveis.
•

20. DAS OBRIÇ AÇÕES DA CONTRATADA É1DA CONTRATANTE

4

20.1*Acohtratada deve cumi rir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e
sua pr õposta. assumindo com exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e. ainda:
20.1.1. Efbtuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local 'cohétantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
REFEITUDE
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entes a: marca, fabricante,'modelo, procedência e pino de

12, 13 e17a 27, do Código

20.1.3. Substituir, reparar

n

s vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
corrigir, às suas expensas, rio prazo fixado neste Termo de
s ou defeitos;

20.1.4. Comunicar ã Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega os motivos oie impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
20.1.5. Manter, durante toda i execução do contrato, em cmpatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação eçigidas na licitação,

20 1 6 Indicar prepostu para representá-la durante a execuçãØ do contrato,
202 Caberá a Contraante

•r

:

ri

i

S.

2024 Açonipanhar e fiscalizar ó cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
IÇÃ

20.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
no prazo e forma estabêlecidos no Edital e seus anexos;

dó objeto,

21. DO PAGAMENTO
21.1. O pa'amento será realizado no prazo máximo de até 3' (trinta) dias, contados a partir da
data flnàl do período de adimpiemento a que se referir, através de ordem bancária, para: crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado
21.2. Os p'agamentos d corréntes de despesas cujos valores no ultrapassem o limite de que
trata o ihôisb lI do art. 24 da L 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
diS úteis, contados a data da apresentação da Nota Fiscal, os termos do art. 50, § 3G, da Lei
8.666`,`de,1993.
4
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21.3. 9 pagamento sornante, será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
1 aprt entada.
competente na nota
21.4. Havendo erro 1 na aprsentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
:
contratação, ou, aimla, circunstância que impeça ,a liquidaçãp da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeirapende ite, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sob'€stada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo pa.a Dagamenio iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
acarro.an.'c qçI;lque! ônus para a Contratante.
situação ,
21 5. Será considdada daa do pagamento ,o dia em q'e constar como emitida á ordem.
bancária paia paga'rerfe. i
21.6. Antes de cada p&gamv,'ito á contratada, será necessário comprovar a manutenção das
condições de habilitaçâo exidas no edital.
21.71 Constatando se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, tara que, no prazo de 5 (cinco) Jias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua def.3sa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a ciltério da conraty.rite.
21.8. Não 'iaverijo regularia;ão ou sendo a deresa considerada improcedente. a contratante
dever comunicar aos óroão resnonsáveis da fiscaiizacão d reaularidade fiscal auanto à
para que sejam acionados 06 meios pe rtinentes e necesaários para garantir o recebimento de
seus créditos.
21.9. Persistindo a iiregiilaridade, a contratante
deveia adotr as medidas necessárias à
11
rescisão çontratual tes a-jtos do processo administraiivo correspondente. assegurada à
contratada.a ampla defesa.
21.10. Havendo a efetiva e>t'cução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pa resciso do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
21.11. Somente por motivo de econoniicidade 011 outro ineresse público de alta relevância,
devidamente justilicado, em Cuaiquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o cont1 ato em exec\içào com a contratada inadimper4e.
21.12. Quando do pegarnerto, será efetuada a retenção,1 tributária prevista na legislação

ri'

tri

ontratacia 'E
r n° 123, d
abrangi dos
de comprov
tecido previsi

rmente optante pelo S!mples Nacional, nos termos da Lei
)6, não sofrerá a retençãolrib ubá ria quanto aos impostos e
queie regime No entanto, o pagamento ficara condiciçnado a
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
referida Lei Complementar.....
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fl DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de S2, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. Não aceita r/r Mirar a dota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 1quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2. Apresentar documentação falsa;
22.12. Deixar de entgar os ciucumentos exigidos no certame.
22.1.4: l.Ensèjar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. Não mantiver a propostp;
22.1.6. Cometer fraude fiscal;
22.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
uanao enqua d ramento como ME/EPP ou o conluio entre os
condiçs
õe de participação, qto
licitantes, em qualquer momerilio da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
OW

22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente
ficará sujeito, sem prejuízo dã résponsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.3.1. Multa de lO% (Dez p01: cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante,
ij
22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
22.5. Sanções por atos praticados no decorrer da contratação:

22.51. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante:
22.5.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocbrrência,
até o máximo de 10% (dez p'r cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado,
injustificadamente ou por motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à
Autorização de Fornecimento ou à Ordem de Compra;
22.5.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto ,
:$ PREtURA DE
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io parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
forma proporcional à obrigação inadimplida;
impedimento de contratar com o órgão, entidade ou ',unidade
iistração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até

dade para licitar ou contratar com a Administração Publica,
os determinantes da puniço ou até que seja promovida a
itoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
itratante pelos prejuízos causados;
,

que

penalidades do art. 87, III ê IV da Lei n° 8.666, de 1093, as
empresas e os profisiorw
22.6.1 Tenham sofrido c
recolhimento de quaisquei

ação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
Ds;

leitos

lioK

o;

pinistracão em virtude de

22.7, A aplicação deu' iuer das penalidades prevstas realizar-se-a em processo
administrativo que ssogura o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedirnen previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.
22.8. A autoridade ccmpetent na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta cio infrato;, o carál r educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da prop cionalidade.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Não havendo exoedie te ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na dat i marcada, a sessão será aiilomahcamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, ri mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação cm coniffirio pregoeiro.
23.2. A Prefeitura Municipal !e Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recooirnento das propostas ou ara sua abertura.
23.3. No julgamento das pró stas e da habilitação, o Rregèir poderá sanar erros oi falhas
que não alterem a substârci as propostas, dos documentos e ;ua validade jurídica, mediante
despacho fundamentdo, rei trado em ata e acessível a' --':to( s, btribuindo-lhes vaiklade e
eficácia para fins (11.e,eJassifica ío e habilitação.
PR IT
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(do desta licitação, não implicará direito à contratação.
da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
be e a segurança da contratação.
tos 03 custos de preparação e apresentação de suas propostas e
ienhum caso, responsável porsses custos, independentemente
processo licitatório.
.

aAcI
da b

ou dc, rçpulad

23.7.
inícic
na A'

tagem d$ pra
r-se-á o do ver
ção.

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á Õ dia do
iento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

23.8.
afasi
prir7c

tendirr1ento de
do licit#nÀ? 01
isonomia do

ências formais não essencaishio resultará automaticamente no
e que seja possível o aprQveitarnento do ato, observados os
resse publico
ra
ptre disposiçõd deste EdiffiVede¼éús ane*os ou demais peças
JÇrá as dest-e,,.Edital
t71i.

Y•

23. 9
que

»

o de diveigênc
fl O DfO(ØSO D

23.11
doai
apre
ou ir

.

-.a..

.-

.

e dos
desta i
ou a
'o db

iS

h&hta, hb P?ebir poderá,

23.1
a se

solicitar ..õjasse$àramento técnico de Órgãos c

23.1
cóph
ou E

iver sol.citaçã-o dP documentos, estes deverão ar apresentados em original ou em
Ma por, cartório. 'sendo possível, ainda, a autei icação dos mesmos pelo Pregoeiro
Apoio.

23.1
desc

o cumprimento Ja diligência poderá enseja
o da proosta.

23.1
alter
obec

Atender :;j ir,eresses, a Prefeitura MuniciL rI de Acará reserva-se o direito de
tativos, sem que isto implique alteração dos
eç s unitários ofertados-por item,
s limites stabel i idos no § 1 0 do art. 65 da Lei 21 de aI n°8.666/93.

23.1

ntes

de profissionais especializados

a inabilitação do licitante ou a

ita à.indenizaçãoem decorr nci da anulação do procedimento
contratado de boa-fé de ser res arcido pelos encargosque tiver
trato administrativo.
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23.16.3. Anexo III - Modelo

Comercial;

23.164. Anexo IV - Modelo
23.16.5. Anexo V - Modelo

)eclaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

\ 23.16.6 Anexo VI - Modelo

Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação;

23.16.7. Anexo VII - Modelo

Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,

23.16.9. Anexo VIII - Minuta

Ata de Registro de Preço.

23.16 10. Anexo IX - 1inhIt2

:rato aøtpiisftativc.

,

jÊ

kJ

24.
serão

com

flfl
•Ü
Acara/PA, 07 de agosto de 2018
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA:
PREOAO PRESENCIAL (SRP) N°030802/2018

1.1 futura aquisição de rec
Municipal e seus orgos de
no Anexo 1, do prese1pte Edi
necessidade de adqu'9fr em q

de gás GLP para atender as . necessidades da Prefeitura
ra/PA, em quantidade compreendida entre aquelas informadas
quando deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAF.A tiver
idades suficientes para atenqer a administração municipal.

1.2. As quantidades que vii
Empenho, destinadDs, a ate
ACARA.'.....

1

1.3. Os itens listados ny ANE
serão necessariamrjte adquu

- TerppRqfei
em sua t6-tIIiadé, 11pi
fins de ad.iudicacão e

a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de
r as NECESSIDADES DA1 PREFEITURA MUNICIPAL DE

convocatório não
s são estimados,
3raassinàtura do

2. PROCEDIMENTO$:
2.1. Os objetos devero c
técnicas do Anexo 1 deste Ei
,--.

2.2. A licitante venceid a d
fornocirnento e entre a dos
ACARA.

:

!

Nj
r&a
itil a serem adjudicados pi

i

!WeS proceuimenios visanuo o
PREFEITURA MUNICIPAL DE

3. DO ;P.REÇO E COkWÇO

E PAGAMENTO

3.1 — Os preços dos iterr3 p
Proposta da licitante- vánc
disponível, repa9sei
10

rnecimento dos objetos será( os estipulados na adjudicação da
sendo que, u valor de ca
compra será o valor da verba
ima de cada ói'gãô.

4. DO PRAZO E LOCAl. O?

'REGA DO OBJETO:

4.1. O prazo para om3.;.imc
estipulado no contrato, E.h. iii

os objetos descritos nesta li
:ivo, a contar da emissão da

4.2. 4Q0tj1tO$ serão .lhtrc

na sede do município de
ist(ação pública municipal.

ação não poderá ser superior ao
)ta de empenho.
e conferidos por servidor ou

PFEiTUFA Dt .

ACARA

JNloos.4sTRwNoO!,AHovAHfÔNrA.

z centro — Acará 1 Pará—

cp

1
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Pd
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4.3. Caberá ao servidot ou seriidor es designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em
parte, ,,,,.P, objeto que não estria de acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência, bem comq 'Jeteirpinai - prazo para substituição do objeto eventualmente fora de
especificação.

rW

kJ
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MÇ
PRE
A
Prefeitura Municipal
Sr pregoeiro
PrezdoSenhor:

Cc

LO DE PROPOSTA COMERCIAL
PRESENCIAL (SRP) N° 03080212018

Acara

Tendo exarnnado o cditcil, 1 s, a firma (nome da empresa)
CNPJ n.°
com sede à
apresentamos a presenteproposta
para .00bj* licitado, em coníq midade com o Edital mencionado, e declaramos que:
a) Os bens e/ou soviços d • objeto licitado ofeÈtadós atende integralmente aos requisitos
•
constantes na esp hciflcacãh c di Anexo 1 deste edital;
b) Os preçõs cotado',, incluem odes os custos e despesas necessárias ao cLimprimento integral
das obrigações decutrêrtes da citação,
osiQtt%syç' neoflceste edita!;
Àq
c) Ate a formalizaçao da con r tço esta pqposta consttuira1 ur1j cpmpromisso Øe pssa parte,
obsorvado ascondiçõs & LI,
1

d) Demais e
- Forma deJ
- rnndirn ri

- Prazo deExecuçIo dos 3.ps.
idade cia Proposta
Dados bancários:
-

Local e Data:
Nome e Ass natu4a do representante legal
Papel timbrado do idt. rfii

PREFEITURA DE
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCIJRAÇÂO
PREÇO PRESENCIAL (SRP) N° 03080212018

A (nome da empresa)
CNPJ n.°
com sede à
__,
ne
•..
ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, r :ionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo: presente
instrumento da mandato, nom# e constitui seu(s) Procuradpr/Representante(es), o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, naqonaIidacj estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos
poderes para junto a , Prefeitt» Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para
representar a outorgante na
itação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°
03080212018, usando dos recLii s legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
especiais para desistir de reá os, lnppT ppesp qnep vrks negociar preços e
isigir, desiétirç4itmaromprømÇtsso dWáeordosreeeber e dar
plecer esta. para oyj-e, coptou pn reserys de iguais
res 1 dando tudo por bom

1 eData:

do

fl'DH
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L

ANEXO
MODELO DE DECLARAÇ4( ) DE INEXISTÊNCIA DE FATP IMPEDITIVO E DE SITÜAÇÂO
REGULA1 PERANTE O MINÍSTERIO DO TRABALHO
PREG4 O PRESENCIAL (SRP) N° 030802/2018

A (nome da empresa) -ne1
completa - nome, RG. CPF,
interessada em participar na lu
acima Álítidicado, que visa ftiJ
necessidades da Prefeitura M
segue:

CNPJ n. °
ato representada pelo (s)
ionalidade, estado civil,
ção em epígrafe que se
aquisição de recar9
icipal e seus órgãos de

com sede à
'es ou sócios, com qualificação
ão e endereço)_.________
sa no processo administrativo
gás GLP para atender as
'A, sob as penas da Lei, o que

a) Que até a presente dai t inexistpmrf9s Árri,edittsa fluar0ØhIitação 9Ç Presente
processo licitatôrio, as im com
6t& õjnf tia 'Sribaérdad,de declarar
ocorrências po;eriores;
E

rio do
7° da
não
)té&de

u

pfl

lvo nMô<h

n

r

/
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entro - Acará / Par -. CEP 68690-e00

,,,a

'AcARA

MODELO E DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO
I3S REQUISITOS DA HABILITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 03080212018

sede A
s ou sócios, com qualificação
o e endereço)____________
;a no processo administrativo
atender as necessidades da
sob penas da Lei, O PLENO

A (nome da empresa.)

CNPJ n.°
reste ato representada pelo (s) (diret
completa — nome. R(3, CPF, nacionalidade, estado civil profi
Interessado em participar da licitação em epígrafe que se proc
indicado que visa a futura aqwsiçào de recarga de gás GLP pa'
Prefeitura Municipal e seus órgãos de acara/PA. DECLARO
CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÂO.

r.nm

Local e Data.

Nome e Assinatura 'Ji.) repr€sentante ;egal
IV-
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 14° 03080212018
A empresa .................................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob n° . .

.

..

. ............ por intermédio de seu representante legal o (a)

Sr. (a)................... .................................................. .......
(nome do representante legal) .......................... ........ portador (a) da cédula
de identidade RG n° ........ ........ dp 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, é
consídqrada:
(

)

MICiOEMPRESA, coi forme 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 14/1212006 e suas a,iterações.
Declara ainda que, po preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0 do art. 44 da Lei
Complerpntar n° 123, de 14 dt dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas
vedações constantes do parágrfo 4 0 , art. 30, do referido Diploma Legal.

legal
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ANEXO VIII
MIM. TA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREÇ \o PRESENCIAL (SRP) N° 0308Ó212018
Aos ..........dias do mês ue ..............do ano de 2018, no Município de Acará, Estado do Pará,
na sede da Prefeitura Municir 1 De Acara — Para, sito a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro,
cidade de Acará/Pa,, por intermédio do Exma, Sra. Prefeita :Municipal, nos termos dá Lei no
10.520. de 17 de uno de 2002. publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais
normas legais api'' "fria en face da c!assificaç3o da poposta apresentada no Pregão
Presencial (SRP) N°C338022 18, RESOLVE registrar .o 'reços para futura aquisição de
recarga de gás GLP para ate ider as necessidades da Pr eitura Municipal e seus órgãos
de acara/PA, teridci sido os referidos preços oferecidos ela empresa cuja proppsta foi
classificada em primeiro iugar r a certame supracitado.
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Estado do Pará
MUNICIPAL DE ACARÁ
LA MUNICIPAL DE ACARA

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Travessa São
Jose n° 120 inscrito no CNPJ (MÉ) sob o n° 05.496. 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°
etahe1ecida
doravante denominada sipiplesmente CONTRATADA, neste ato
Sr
portador da Cédula de Identidade n° SSP/ e
CPF (ME). ri°.
ntre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são
partes integrante õ Edital do
________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
e CONTRATADA normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as
seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presentC9ufrato tem como objeto Aquisição de gas GLP
àc
CLAUSIJI4 SEGUNDA - DO VALO1$ DO CONTRATO
1

O valpr4e8te contrato, de R$

(

)

2 Os quitmtattvos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão
- e na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não
acarretando
TR
do à Administração do COATANTE
qualquer obrigação quanto a. sua execução ou pagamento.
1

CLAUS!JPAflRCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1 A lavrtura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n°
-, realizado com fundamento na
Lei n° iq
47 de julho de 2002, na Lei n°8 666/93e nas demais normas vigentes

LAUSÚrLÁUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRAIO
1 A exeçI1N4N.,4este Contrato, bem corno os casos nele omissos regular-se-ão pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de dejto publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de4ireito privado, na forma: à o artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado bom o inciso XII do artigo 55 do
mesmo iploma legal.
CLÁUSULA. QUINTA - DA VIGÊNfl A E DA EFICÁCIA
1 O prazo de vigência deste (2ontiato será de, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo
início e vencimento em dia de expediente,devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLAUSUtA SflTA - DO ENCARGOS DO CONTRATANTE

TV SÃO JOSÉ N 120
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!IIÓVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
ÊIIFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

1,

1 Caberá, aoCOT'TRATANTF
11 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependências do CONTRATAN1 E para a
entrega dos produtos,
1 2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato,
1 3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a sei solicitados pelos empregados da
CONTRATADA,
.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado:
1.6 - solicitar, por intermédio d. Autorização de Fornecimento expedida. pelo Serviço de AlmoxariËado, o
fornecimento dos produtos ob,cto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade tio fortíecimento dos produtos e interromper
»
imediatamente o fcrnecimento, se for o cpso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA.
LI - responder, em reaçáo aos sus cmpregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

-

a) salários:
b) seguros de acidentes;
c) Laxas, impostos e coifi, ibuições;
d) indenizações;
e)vales-refeição;
1') vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

2 -,manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vinvulo empregat!cio roifl o orgào,
1.3 - mantLr, ainda os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
rlflxTmn A '1 A Tfl'fl

1

4 - resitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependências do CONTRATANTE,

1.5 -, responder pelos danos causados diretamente à Administraçãp ; do CONTRATANTE ou a terceiros,
ttes 4; aia culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto; não excluindo ou reduzindo essa
tbilidadç a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
t
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1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretdmcnte a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham: sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto, objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8'7 efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas contadas do recebimento qa comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado,
1.9 - comunicar ao Serviço de slmoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimenlbs que julgar necessário; e
1 LO a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilit4ão•e qualificação exigidas no Pregãõ n°

CLÁUSULA ÕITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS É FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
.1 - assumir a respon%abiidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social Q trabalhista em vigoi. obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão ~ , vínculo einprcgaticio com o CONTRATANTE;
1.2assjmir. também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, fórem'ítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto ou em conexão om ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1 3 - assu mij todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1 4 - assumir, ainda i responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato raido pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para como CONTRATANTE.

CLÁUSULA NQN& - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a ÕNTRATADA observar, também, o seguinte:
11epu ssamn e proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante d vigência deste Contrato;
TV SÃO JOSÉ N°120
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/

1.2 - expressamente proibida, Í veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dó produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA DO ( OMPAMIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contraio será anc»npanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitidi a .ontrataçüo de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
As dec isões —e,providências que, uirr!.pas!arem a competência do servidç desigano para esse fim deverão ser
licnadas a Autoridade CompetenL dou.) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência tio Contrato, para rep'escritá-la 9dministrativamente sempre que for necessario

CLUÁSULA DÉCIMA PImIURA - 4 ATESTAÇÃO
1. A ate'taço das faturas c(Qr( -.pondL1 (es ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Ainio*àrifado
do CONTRATANTE, ou a uoí;n sen id desgnado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A dchpesn com o tbrnecnrenkc do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

rLÁUSULA DÉCIMA TEWE2R-t. DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA devera açfeet;ar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa. pelo CONTRATANTE,
mediante qrdem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap.foni.-cedor no prazo de 10 (dez) dias
contades da apresentação dos docum:nto,; junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL )E ACARA.
2. Para efeito de cada pagamento, a no.a fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade (isca! para com i Seguridale Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do CONTRA FADO e o FOIS, ar original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONFRATANTE rcwr-;': o direito de recusar o pagamento se, no ao da atestação, os produtos fornecidos
não estiverem t.ln perfeita- condições
OLS dt ensumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela (2ON [RATA1. - w -.s termos deste Contrato.

'LV SÃO JOSÉ N°120
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5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a :ajca de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data
acima referida e a correspondente ao etetçio pagamento da parcela; ser a seguinte:
EM=I\NXVP
Onde:
EM = Encargos moratórios:
N = Número d dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser ,agi.
- Indice de compenaçâo financeira = 1 0001644 assim apurado
I=(TX)
365

I=(6/100)
365
1=0,0001644
TX = Percentual da taxa anual 6"n.
6A - A compcndçao financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posterion-nente.
LÁLSULA DÉCIMA QUARTA - D ALTERAÇÃO DO CONTRATO.)

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei •666/93, desde que haja interesse da
Adminisação do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLAUSUI A DECIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1 No interesse: da Administração di.1 CONTRATANTE,
RATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 5 0 o (vinte e cinco por cento), confõtme disposto no artigo 65, parágrafos 1°
e 20, da Lei no 8.666/93.
2. A Ci
fizerem
ii
-4

A fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressões resultante
TV SÃO JOSÉ NOI2O
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de acordo celebrado entre as partes

r

1

rantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial clste Contrato, ou pelo descumprimnto dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTIS!A FANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
1,1 - advertência;
12 - multa de 10% (Jei por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias LÁ indos coitado da comunicação oficial,
1.3 - malta (te 0,5% (cinco déchios por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sqbrc;o valor total deste Conirato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE. deixar (te aiendx totalmente à solicitarão ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 17 e 1.8 da Cláusula Sétima &'ste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial:

LÃ -, multa de 0,3% (Três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o v alor total deste Contrato quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétinu deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 1$ (quinze) dias, contado da comunicação
oficial; .
1.5 'w suspensão temporária de patticp i em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACARA, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, gariitido o
direito prévio, da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que
sja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, a CONTRATADA que:
2, 1, -,ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2- não niantiver a proposta. injustificadamente;
2.3 -:'comportar-se de modo inidoneo;
2.4 - tiir declaração falsa;

Estado do Pará
'GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
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19- apresentar documentação fusa.
3. Além das penalidades citadas, a (VNTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua IflSCiiÇ0 no
Cadastro de Fornecedores do CONi'RA' \NTF e, no que couber, às demais pØnaidades referidas no Capítulo IV da
Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou :ecoi !:cida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE. em reli vão a tu dos eventos arrolados no item 2 desta Çl4usula, a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades mencionadas.
5. As sanções de adverréneL' e de im n;chmento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à C( fTRA[AUA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conformedisposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/93.
2 A rescisão do Contrato poderá 'ser
_determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos inc4sos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias;
-

22 - amigável, poi acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência par Administiação do CONTRATANTE,
3 judicial, nos termos da Icgilação vigente sobre a matéria.
-

A rcscisão adm nistratn a ou amigável devera ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
Compett fite
3 1 - O casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraduono ca ampla deli sa
CLAUSUL & DECI 1%IA OITAVA IM VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contraiofica vinculado aos termos do Pregão n°
, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
AMANDA OLiVEIRA E SILVA, e da proposta da CONTRATADA
ri A TTQ Ti

1

nrrl

'ii A

1¼0NA - DO FORO
da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
TV SÃO JOSÉ N ° 120
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processadas e julgadas no Foro do Município de ACARÁ, com exclusão de qia1quer outro por mais privilegiado que
seja.
E, parafnieza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contratq!em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que - surtam uni só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRAI ANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo
de
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