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EDITAI- DE REGISTRO DE PREÇO RETIFICADO
PGÃO PRESENCIAL N° 25060112018
DATA DA REALIZAÇÃO 28108/2018
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 09:00h (horário local)
LOCAL. Prefeitura do Município de Acara - Para

n

lico, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA - Prefeita
? Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA,
prefeitura Municipái de Acará/PA, com sede a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro,
ara/PA ,realizarajiicitação para REGIStRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,
ESENCIAL, do iio menor preço, nos termos da LEI n° 10 .520, de 17 de julho de
rido-se, subsidia jàmerite, a LEI n° 8666, de 21 de junho de 1993, DECRETO
02/2018-GAB e dmais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas
e seus Anexos, Elsera conduzida pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio,
nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou
apoio supracitad(os, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e
)ela administracadmunicioal.

através
cidade
na forrr
2002, E
municip
neste E

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura Contratação de empresa
para realizar serviços de transporte escolar dos alunos matriculados na rede púbica
a' ual de ensino asnecessidades do Fundo Municipal de Educação no municipal
de Acara/PA, ccnforme co'idiçôes, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência deste iristrdiriento convocatório e seus anexos
1.2. A licitação ser3 'ealiza'ia por , item. conforme tabela õcnstante do termo de referência,
facultando-se ao iicitane a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. Os itens listados .10 T&mo de Referência, deste instrumento convocatório não serão
necessariamente contratados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são
estimados, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação
para assinatura do Contrato de Fornecimento.
1.4. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos
orçamentários, que os mesmos não estão obrigados a fornecer previamente o objeto
constante do Termo de Feferência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não se
responsabilizará por prejuízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não
cabendo, portanto, quaçuer direito a indenização.
1.5. A quantidade :r3tirnada para o presente processo licitat6rio relacionado no Termo de
Referência, deste EditàÇ serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese
alguma garantia de faturamento.
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1.6.1.
deterhii

ículos transportàÊâo os alunos do ponto inicial à respectiva escolá onde for
pela sua matricula e vice-versa, em cada localidade,

1.6.2.7C
realizà

i Prefeitura Muniupal de Acara determinar os pontos de cada linha/roteiro a ser
estação dos serviços,

1.6.3.
localid

jens terão horários fixados e compatíveis com os horários das escolas, em suas

iLfl
respec
das ro
com.c

i existir alteraçãq na quantidade de alunos transportados, bem como, nas suas
tas em deborrên:qa de novas matriculas. Caso haja necessidade de reestruturação
alteraçs sere efetuadas pela Prefeitura Municipal de Acara, em conformidade
o na Lei Federalt° 8.666/93, Art. 65, Parágrafo Primeiro;

1.6.5.

atação devera eguir o que dispõe a Lei Federal n° 9.503197 (Código Naqional de
especial o disp4to nos Art. 136 a 138, com relação a segurança no transporte de
especialmente ã,s crianças, cabendo • à contratada toda a responsabilidade por
de acidente na prjestação dos serviços;
WW?

1.6.6.
Muni(
dos
1.6.7,
da cô

-

--

-

tL

ratada estará sujeita a f&aflzaiao qúe pcidèrãà sêr efettiadas p1a Prefeitura
Acara em qualqq-r tampo ou pelp CIRETR,l NIFNDÇ, po,qye tange f giajoria geral

conta

de

uso
da

exclüsi
PrefitU

transporte
inicipal de Acalá

1.6.9.b
e emØé

de pessoal tecniq qualificado para exercer a con ução dos veículos em cada rota
rno

hiØotesb âlurfl podèrâ Üsa

2. DO ÕRGÃ4 GERENCIADOR E ÓRGÂO&PARTICIPANTES
2.1. , Este Registro: preçc sra gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA
2.2.1E participante o seguinte rgão 08— SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3 CREDENCIAMENTO
31, Horarjo de credençiament de 08h45min as 09h00mn ao dia 2810812018, não pemitido o
credenciamento de retardatário' após o horário estipulado
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representar apenas uma licitarte
ou sócio
3.2.1. Cópia de docL'nento 1 dentidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados
em cartório e u pela Com iss
3.2.2. Cópia do ato constit uMt. alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo tia sua forma
consolidada, devid2rnte etiado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório
ou peja Com issão.
3.3. Tratàndc )-sP de Precuçadj
33.1. Copia de doc.uento de JenLidade de fé publica com fotografia, devidamente autenticados
em cartório e u pela Comssão...
3.3.2. termc de crëdenciam.Eçto (conforme modelo em anexo) , devidamente autenticado em
cartório ou F tocuração (origircij ou copia autenticada) com pqderes para representar a empresa
em hcitações ou espscificam&te, para qstet ceftame
p spas 4ptiasaes

3.3.3 Cópia do ato nnstitutiv9 salterações contratuais ou copia JQ aççnstitutivç na sua forma
consolidada devrdai Ente reuSrado na Junta? cõmercFàl devidariPftSmaútenticadõsJerri cartório
ou pela Com
3.4. A hcitant
deste edital, NÃO sendo
ido de
3.5. O repre ;entante-legal,
Jite
" participar db certame de deL arar inténâo de interôí récür'ao, dé rerun&ãr ao 'direito de
interposição de recur'os, enfim, para representar ,a licitante dur4nte a reunião de abertura dos
envelopes "P roposta' u Do 'rnentos"
3.6. Como C(Dndição previa a' credenciamento a CPL verificara o eventual descumprimento das
condições d e participaçâo, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a 1tura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros
3.6 1. 'Cada stro Ntcioiial d1. empresas irHdôneas e suspensas - CEIS, mantido pela
i-Geral de União;
aro Nacional de Condenações Cíveis por Ates dp Improbidade Administrativa,
Conselho Nacional de Justiça
.ilta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
atada a f,xistênci t de sanção, a CPL NÃO credeciara a licitante, por falta de
••:;
•
rarticipaço. •
••
•
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3.7. Todos os documentos rel&tivos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos
envelopes de documentos de habilitação e de proposta. Os documentos apresentados no ato do
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos documentos de habilitação da licitante
desde que não comprometa a sura do certam9.
3.8. Declaração que atende o leno cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo
em anexo, NÃO sendo aceito c credenciamento da licitante sem o mesmo.
19 Não será aceita, em quqi iuer hipótesé, a participação de licitante retardatária, a hão ser
como ouvinte.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste F regão interessados cujo ramo de atividades seja compatível com o
objeto desta licitação e que omprovem possuir os documentos de habilitação requeridos, no
Capitulo -'DA HABILVii.
4.2. A licitante deverá Possuirapital social ou valor do patrimônio liquido de no mínimo 10% (dez
por cento) cio valor de ada item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da
apresentação da proposta, nta orma da Lei, conforme Art. 31. § 3°da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações.
4.3. Será concedido tratament favorecido par as Microempresase Empresas de Pequeno Porte
e para o microempreeiidedor i ividual - MEI. conformé,!-,£, C n° 123, de 2006.
4.3.1. A licitante que deejar u ufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
LC n° 123, de 2006,deverá presentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da referida lei. no &o o credencianiento.
4.3.11. A não apresentação d t declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o
licitante de ser beneficiado cor o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo
que seja qualificada como micr empresa ou empresa de pequeno porte.
4.4. Não poderão participar des a licitação os interessados:
4.4.1. Proibidos de participar le licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente.
4.4.2. Estrangeiros que não le ham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder ad 'iinistrativamente ou judicialmente.
4.4.3. Que se enquadrem nas v dações previstas no artigo 9 0 da Lei na 8.666, de 1993;
4.4.4. Que. estejam sob faiêncí em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em L rocesso de dissolução ou liquidação;
REFEITURA DE
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empresariais
4.4.6.
por •1
s u bcç
e oitõ

ie estejam reunidas em consorcio;

sa que entre os
do capital cor
os, haja alguém
s anteriores à d

igentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco
direito de voto ou controladores, responsáveis tecnicos ou
ie seja servidor publico, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento
da publicação desta licitação;

4.4.7•. F rentes da 44torida
607/2Õ1 -Plenário, TC-902.1

responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n°
2008-1, rei Min-Subst André Luis Carvalho, 16032011),

4.4.s;t putados e SenadorE
inciso II, alínea "a" da Qonsti
rei. Min'
ir Campalq, 06:C

de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea 'a" e
;ão Federal (Acórdão n° 1.793/2011-Plenário, TC-011.64312010-2,
2011),

DA IMPUGNAÇ) O AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1,

5.1. Até
qualquei
no 3.5

(dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
oa poderá impuç ar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal
)8 de agosto de 2 00 combinada com a Lei Federal n° 8.666/93.

5.2 As
assiriad
Acará, t
000.

.ignacões, obrigam
raente, d everão ser formalizadas por escrito, devidaente
rn
protocolizada na Saia do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
:ada na Trav. Sáz José n° 120, Bairro,centro. cidade de Acará/PA 68.690-

5.3. Cab

o pregoeiro decidr sobre a petição no prazo de Vinte e quatro horas.

5.4.Aco
certame

a petição contra ti ato convocatório, será designada nova data para a realização do

5.5. As

gnações e pedil de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

ostas âz impug nações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
nos aulas do pw esso licitatório e estarão dspornveis para consulta por qualquer

5.7.
ao

'os de rsclarecrrkentos referentes a esse processo licitatório deverão ser enviados
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
lusivamente por1 e-mail: licitacanacara@hotmai.com sendo de exclusiva
ade do interessatio à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo
ihecimer'io em rejação às informações d'sponb1Uzadas relativas ao Edital.

6 1 Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues
ao Piegoeiro no local, data e hora lixados no preambulo deste edital, em envelopes separados,
fechados, e rubricados no fecha e de preferência opacos, cqntendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacos os seguintes dizeres

35jtÃRCOMERCIAL.
VELOPE N°01
PREFEITURA MUCIPALDACARÁ
M
RAZÃO SOCIAL 00 LICITAMTEÍCNPJ
PREGÃO PRESENÇIAL N° 240601/2018

-

ENVELOPE N°02 5o 5CLj4JTO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNI CU AL EACPRA
RAZÃO SOCIAL DO LI 1TAk*E/CNPJ
PREGÃO PREsENCÍ4' 14° 4»60 1/2018
1111h
MlIJI
6.2.
dos envelopes N° 01 - PRQPOSTA DE PREÇOS N° 02 HAëI
adõs e rubricados pelo re,presentante legal da licitante e
orgãi
JenràrodqíbiCd
db$.cohi dtditado nos Itens 07 e
11 c
e desclassif'icação.
1

7.1.
portt
e
razã
prop,

osta de preços,
com cIaieá. sem
corno ta;n )tkm ar
núrne'c c1 CNP
além CC c nler:

7.2.

cont€
)sta devc
m lgaris o. exp
io merca
nác
o muriici aI. 5'
nos termo do a4

valor unitário e global para
so em moeda corrente nacic
;endo permitidos valores s
desclassificada a propã
8, li da Lei 8.666193 e suas a

7.2.
desr
obje

ço cota dt dever.
m impos. ta<a

estar incluídos todos os insi. mos que o compõem, tais como as
frete, seguros e quaisquer oi t fos caie incidam na contratação do

7.3.
e ntn

e vafldac1f cia proposa não inferior a 60 dias,
envelopes

7.4»
obje

e entrega. Fica estabelecido o prazo de até O 4cinco) dias úteis para entrega do
ai requisit fo. Havendo irregularidades ou reprc. ação do objeto a vencedora terá 24

.

língua

Jados bancários, endereço, t

cada item constante do Termo de
la! (real), de acordo com os preços
Ør1ores ao preço estimado pela
fa com preços manifestamente
erações

qntàdos da data estipulada para a
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(vinte e quatro) horas para solução do problema, contados a partir do recébimento da
Ordem/Requisição de fornecirn.nto:
7.5. As propostas poderão ser coriigidas automaticamente pelo pregoeiro. caso contenham erros
de soma e/ou multiplicação lJlem como as divergências entre o preço unitário e o total do item,
hipótese em que prevalecerá tempte o primeiro. Sendo a proposta corrigida na sessão.
7.6. Não serão aceitos envelopes via Correio. Fax ou qualquer meio postal.

-.

7.7. O licitante adjudicado dç proposta de menor preço deverá entregar ao Pregoeiro, sua
Proposta de Preço .Âjusta
ao Preço Final em até 24 (vinte e quatro) horas após o
encerra mento da sesso do P egão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no
dia do certame, sob ~ 0en — 1 de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail:
licitacao_acara@hotmail.com.' desde que esteja devidamente assinada, sob pena de
desclassificação.

'

1

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

•

8.

1

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro verificará
propostas apresentadas. desclassificando aquelas que não
estejani ém conformidade cc
os requisitos estabelecidos nesteEdita!, que sejam omissas,
apreentem irregularidades o efeitos capazes de dificultar o Julgamento.
8.2. A decIassificação de pro sta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
8.3. á regoeiro classificará p autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentadõ propostas em v 'ores sucessivõs e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor prec , para participação na fase de lances.
8.3.1. Quando não iforêm vE ificadas, no minimo, três popostas escritas de preços nas
condiçõõs definidas no subi m anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes. até o m xim le três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer, que sejam osjbreços oferecidos.
8.4. Havendo eventual empat' 'ntre propostas, o ctério de desempate será aquele previsto no
artigo 3°, § 20. da Lei ri 0 8.66 de 1993, assegurando-se 11 a preferência, sucessivamente, aos
bens e serviços: a) produzidos o País; b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e c)
produzidos ou prestados por mpresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País. Persi tindol empate, o critério de desempate será o sorteio.
.

8.5. Havendo apenas uma pro sta e desde que atenda a todas
1 , 1 as condições do edital e estando
o seu preço compatível com o ,1, raticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro
negociar visando obter preço n blhor:

1n

•
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9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão •ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário.
9.2 OPregoeiro convidará inividualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a ptir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valo
11

11

9.3 A dsistêiicia em apr eserdar.lance
1
verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusãodo licitante dp etapa çle lances e a manutenção dq.últirno preço por ele apresentado,
para efeito de ordenaço das ptopostas.
9.4. Encerrada a epa de
t 13nces, o pregoeiro identifiçarã as licitantes qualificadas como
microenipresas ou empresas 4e pequeno porte, procedend&à comparação com os valores da
primeira colocada, s61 e, t - foi' empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicarse b dispqto nos a, Ø
...........
...................
9.5. Caso--p melhor oférta vida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
propostas de pessoas qpalificias corno microernpresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5f X, ÇG por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empntadajjcom a primeira colocada.
9.6. A melhor classificada no4ermos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance
para dpate.
esem obrigatoriarnfrteem valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

9.7.

4

licitan!e qualific a como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
Jesista ou não e manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
roempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem
Aficadas cdmo
rvalo de 54 (ci e1' por c nto), na ordem de classificação, para o exercício do
o, no prazo esta[
cido no subitem anterior
)

IM

a proposta Ifinai ç issificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o
que seja obtido
lhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
dições ci erente
aquelas previstas neste Edital

m

egociação) do p

o

o Pregoeiro iniciara a fase do aceitação da proposta

1 01MA A 5EITAÇÂO DA PROPOSTA VENCEDORA

-.
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10.1. Encerrada a Etapa de !unces e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a propost; ;;lassifida em primeiro lugar quanto à compatibilidade do pr e ço em
relação ao valor es n )do p g a a contratação e sua eI&equo1»dade, bem como quinto ao
cunprtmento das es; à Iicçn s do objeto
102 S-erâ declasc,fi ad a p oposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço maximo
fixado ou que apr'as•rtar peç manifestamente inexequível. Ser ã o considerados excessivos os
preços cotados o 'e i lra,Jahs 3 em c. valor estimado pela Adm i nistração em mais de 10% (dez por
cento),
10.3 Considera-s ir YEqUIV. a 1roposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios . ou de valor zerc ir o:n 'patíveis com os preços .dos inumos e salários de mercado,
acrescidos dos reç vos e irargos, ainda que o ato cor!vocatorio da licitação não tenha
estabelecido limitei, rnrmos exceto quando se refençer, a materiais e instalações de
propriedade do pró :n.: 1k Lf e, para os quais ele renunc a parcela ou a totaliøade da
remuneração.
110.4- Havendo neç . ,o& r ,
Pregoeiro , suspenderá a sessão, informando a nova data e
horario para a cont tu. ida ie la ïiesna. j4
e
P: tE
É
sar à
10.5 Sempre iue ti p p;sva fl
rr'Ia 'j
nos
subsequente, havur
for o
arti1os 44 e 45 da Lr r 12S

r

,0

10. Nojulç.arnerto :
p,o,- c stas. o Pregoeiro pc
sua substância, me 1; r;tc c pacho fundamàntac
atribuindo-lhes valid;\ E
iç : k para fins de clas içÇ\p%
10 .7 Aceita a prc 5.:';.a c as3r ii ada um primeiro k.'g
de habilitacã', na f';' -i Uc1 errr inad; neste Edital.

rem
•

.

1

k

M.

:4H

o Pcitane deverá comprovar sua condição

,

11. DA HABIL rànmn
SenJ1 considerada
subitens abaixo:
11.

.

1icd,

proponente que apresentar, os documentes relaciondos nos

HA?IÚTAÇÃO iÜP'bCI:

11.1.1. Cópia do C e GYF dos ócios da mresa Licitante devidamente autenticados em
cart rio ou por n:er'iro; da ' omiscão Permaneite de Lici
ão mediante a aprn
n ação do
orighal;
11. 1 2 Registro cc,:riu :J. no asi de empresa individual;
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11:3. Ato conFtltu «.'. e:çt ito ou contrato social em ;gor devidamente registrado, em se
tratando de sociedElch; '..oru rciais e, no caso de sociedades por ações, ;wornpnhado de
documentos de eIeiça di
t:
dministrado -es, a Lei i ° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro).
11. 4. Inscrição c' ab
diretoria em exe;cicir

tutiú no caso dt sqciedade. civis, acompanhada dc prova da

11.1.5. Decreto .Jc,: cv 'iza'o. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funconamerito no », a to z registro ou aiitorizaçao para furcionameno expedido ralo órgão
sim o evig!r.
cornoetente, quando 3 )viCC'
OB: O contrato &oc '1 nt.'

11.2. DOCUMENT/I

iCY

;ÇC

.3er apresenrado na sua formei conoudada.

a4iv;.. À REGft1,D4QE FISCAL E TPAF3ALFYSTA:

11.2-4. Comprovaiir'E deincr'ção ;o Cadastro. Naconii d- Pessoa Jurídica do Ministério da
.
Fazanda (cNPJ.MRY
11.2.2. Prova de j';c ;an rio Cadastro de Corar bufntes Etadu:u municipal, relativo à sede da
licitante pertinente 90 .eu varna d atividade e compatível cor:
esta li'..itaçao.
11.2.3. Certidão Cor i .a'. Neoativa de Débitos relativos a Trbutc.s Federais e à Dívidc Luva da
expedida pela RecE,: h..d1at dc &asil (P.FBB) e Procttdoria Geral da Vazend? Nacional
(PGFN), da cede da ;.
jat i ds Tributos Estaduac; ou Get .;ão Positiva com efeYn negativo,
11.2.4. Certiaão
exp'Edida pela F?ze 'c ' L-iadual, d sede da lic:tar;te ou (ridào .1 8 Não Co4ribuir4e;

112.5. Certidão Negativa d: Tributos Municipais ou Cat:idc Positiva com e.ec negativo,
expcficia pea Fazenda P'hinicip&I. da sede da ticitante ou Ge"idãõ de Não Contribuinte;

7

11.2.6. Prova de rPqi.iiaicc com o Fundo de Garanfiai çc:: Tempo de Serviço.; (FGTS),
no cumprimento dos eflc 49*SOciaiS instituídos por
der 1onstrarlcJo situaçL r
1127.. certidão Nzr zi' cu Débos Trabalhistas -K'NDT. nos Sermos d1 Título '/11_A, da
Consolidação das ''is da ''blho, aprovada pefr Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 0 de mm de 1943
(Lei n0.12.440. j 07•ie junho ., 2011 1 u an',enie 'c;rn ( ertidão E!etrônicP de Ações
TraL'alhistas (EAT
OBS:. As Dcitantet
u uiwr?m de tratamnenfro favorecida ';níome item 4.3 do adital. deverão
apnsentar obriga.cn:n'une toca, a dor;ume:taçc exiukiap.va efeito de ccrnpro'ação de
reg uaridade fiscal, mr.no qi'; esta aprese me EI!gUma resi.riçSo, se5 pena de ser inabilitado.

1141 DOCUMENIAC4O F .LÁTIVA A QUALIFIcAçÃO
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PODER EXECUTIVO
11.3.1. Prova de qua!iticacão técnica. mediante apresentação de comprovante de aptidão para,
fornecimento pertiner'te e corn.atível com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo2
(dois) Jtdga...daea"idaL&Jecirnca emitidos por pessoa jurídica de direito publico bis
privada: '
-p
-

11.3.2. Prova de qualificação técnica mediante apresentação de comprovante de aptidão para
fornecimp pertinente e córnpativel com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo
cópia deduas) nwes fiscais (autentic
11.3.3. Alvará de F,rnam:o,,/a
11.3.4. CAPACIDA'J TÉ.CNIO1\ OPERACIONAL -• Exigências do Código Nacional de Trânsito.
a) Certificado de registro e liceiíciarnento do vQículo devidamente regularizado junto ao órgão do
DETRAN do domic!io cio Veículo;
b) Apresentar a documentação io motorista que conduzirá o 'sic1lo:
- Ter idade superior 2 anos tvinte e uni) anos:
- Possuir carteira nas; onal de hpbilitação na categoria "D", ro mínimo;
- Não possuir nenhur& int'a4 o grave ou gravísa,
sim ou ser reincidente ÍÀ
em infrações médias
durante os doze últimos niese;
11.3.5. Os veículos deverão presentar pintura de faixa horizontal na cor amarela. com 40
(quarenta) centímàrcs d- largura. à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira
da carroçaria dos ve.uios, coM o dístico ESCOLAR, padrão Helvética Botd, em preto, com altura
de vinte a trinta cer,irnütros,

-

11.16. Declaração de visita Jexpedida pelo fornecedor de que reconheceu os vajetos,
fornecido pe!a Secreta 'ia Municipal de Educação.
§1°. As visitas nas rotas e a - presentação da competente deciaração de visita técnica será
apresentado quando da Sessão Pública, em sua abertura, condição imprescindível para
participação neste cei'can'e, c4o contrário, o representante da empresa não poderá nem ser
credenciado, portanto não partiipará do certame.
§20 . As visitas pode.rin ser f4as através de agendamento da ilempresa junto ao funcionário
integrante da Secreta:., Municipjal de Educação, que marcará o dia para sua realização.
§3°. A participação nesta licita, ão importará no pleno conhecimento e aceitação dos trajetos,
não tendo peso alegeç)es futtir4s de desconhecimento dos itinerários e das condições em que o
serviço se efetivará

11.4. DOCUMENTAÇÃO RELA, VA À QUALIFICAÇÃO EG9JØMICO- FINANCEIRA:
11.4 1. Balanço Patrimonial e 4monstraçôes contãbeisdÇúltimo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, ved da a
'%1
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PODER EXECUTIVO

sua substifuição por balanctes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta
Erj

sas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda
lanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações
wolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido, relativos ao períodõ de sua
;endo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa, devidamente
órgão cornPetentr na forma da legislação vigente:
)

b) 1
dev,
extr
na
i n cl
apre

es deverão ser emonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico
o ric C
registradhseJho
Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser
demonstração do.aanço Patrimonial devidamente registrado no órgão competente
i legislaço vige qt . cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar
itro do er4ielope Ià habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou
o a posteriores;

C) C
de E
autE
Prol
Pod

) e as demonstra? es contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo
documenfo com 9r batório de registro na junta comercial e termo de encerramento,
em carfório ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade
- CRP Çattializad ) com finalidade balanço patrimonial ou editais de licitação.
bém, ser apresent a cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada.

d)C
Ger
res 1.

TRAR, a boa situa ão financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Solvênci Geral SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um),

AOHLP
LG= ----- ---------- ---- >
PC+ELP

III

d.2)

d.3)
iide
OBS
item
ACRLP
PCELP
AT -

rcorr

r

ik"

ç

:SG) maior ou igual a 1, obtic pela formula:
AT
SG= -------------------> 1
PC+ELP
e (LO) maior ou igual a 1, ob Ia pela formula:
AC
LC— ------------------PC
mias acima serão extraidds do balanço patrimonial exigido no

em
avel em L flgoPrS c
Circulant
?l em Lon p Przo
tal

José n o

.

-
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PODER EXECUTIVO

11.4.1.1. Para socieciades anõnimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da
publicação do balançp em dial ip oficial ou jornal de gran9jairculação da sede da licitante,
11.42. Certidão negativa dc feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo di4ibuidor da sede do licitante.
6»
11.4.3. Certidão Simplfficada

itida pela Junta Comercial;

11.4.4. -Certidão EspeFitica q

comprove existência de empresygistrada na Junta Comercial,

11.4.5. -Certidão de lnriroTE

emitida pela Junta Comercial;

115 Observações

d4»tem

11 5 1 Declaração da Iicitant
menqs de 18 (dezo to? anos
anosemqçalquer traalho,
inciso XXXIII do art. 70 da Coi

cumentação de Habilitação;,"

e que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
n trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
O na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do
tuição Fpøerai ÇLittji 54, dv19)
*.JW

11.52. Os documentos que
não excedente a 90 (noventE
que o documento tem prazo
legal pertinente. Os cj)cumer
do proponente.
11.5.3. Os- -documentos nec
qualquer processo de cópia a
ou publicação em órgão dE
originais; este serão anexado

L: possuírem,

prazo de

Çt

ejaS$erão acejt com data
norma

com

por
processo licitatonio

11.5.4. A aceitação dos doc
sua validade, também por e
sua autenticidade.

3ntos obtidos via "Internet" ficara condicionada a confirmação de
•meio, se a Equipe de Apoio tio Pregão houver dúvida quanto à

11.53. -Os documentos exia
poderão, em hipótese atrjumE
ou apresentados por meio de

para habilrtação, consoantes o estabelecido neste titulo, não
'r substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento,
s, discos magnéticos e filmes,-

11.5.6..A ausência de dcc
desacordQ-corn o previsto ne

ou a apresentação dos documentos de habilitação em
inabilitará o licitante.

12

DO PREGÃO

12.1. Constatado o atendirn4Jo às exigências fixadas noedital, a licitante será declarada
vencedora;
\Y
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e
dias úteis, cujo terrr
vençéió'r 1 dó certam
regularização da d
Complementar n° 14

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
as de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
ponderá ao momento em que! o proponente for declarado o
por igual período, a critério da Administração Pública, para a
de acordo com a LC n° 12312006, atualizada pela Lei

12.12TA flO regula ação de documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará na
decàdênc.iàdo direitc a cont rat ção.
12.2. Se à licitante.
r \

(

rregoeira : .aconvoc

de préço. .t decidir
hablitàçãp,:e assim
aos : rê4üiàitôs de ha

aerd r as exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o
;i ofrta .bsequente de menor preço, hgociará com o seu autor a redução
sobfr
ua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de
ucessiva iente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda
ilação, s ndo a respectiva licitante declaradçi vencedora;

123, Todos os doi: pentos ? habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro,
pela Eqüipe. de Apoi
o aos representantes que as&rn o desejarem, presentes à sessão
deste Pregão,
12.4.;A6Ér1érraS

da sesão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos
e qie deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos

:0

representantes, cred
12.5.:TQdé qualqu
constar..éS Ata da
assuntos .rejacionad

de dláéwteclM

125 Quando todas
fore m,&flabiil tados O

s escritas forem desclassificÉ
oderá suspender o pregão e
dias úteis, nos termos do,
ebimento de novas propostas
das propostas será

12.5 1 Neste caso,
para asua apresen
12

? oostéPk

sob re

ou quando todos os licitantes
tabelecer uma nova data, com
48, § 30 , da Lei 8.66611993 e
do a partir da nova data fixada

venr;dora convocada dentro do prazo de yalidade de sua proposta, não
á ;facuIt o à Administração, examinar .e verificar a aceitabilidade das
m de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da
?rr:es, na o
5e prevista ia legislação pertinente.
3

13.1

13 D EABERTURA DA SESSÃO PUBLICA
odera » r reaberta
PREFEITURA DE
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13.11 Nas hipóteses de
realização da sesscio ppbIi
sauação em que serão repe

imento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
)recedente ou em que seja anulada a própria sessão publica,
s, os atos anulados aos que dele dependam.

13.1.2. Quando houvr err
declarado vencedorr'ao as
fiscal, nos termos do art
procedimentos imedi.itemer

i aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
- a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização
1 0 da LC n° 12312006. Nesss hipóteses, serão adotados os
osteriores ao encerramento daetapa de lances

132 Todos os iicitands e
reaberta

iescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

4. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vi.cedor e decorrida a fase de. regularizaçãr. fiscal da licitante qualificada
como microempresa :ctü empresa de pequeno porte, se for o caso qualquer licitante poderá, ao
final da sessão públid, mani!Qstar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto
é, indicando contra qu4l(is) de'são(ões) pretende recorrer e p01 quais motivos.
manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
14.2. Havendo quem
de motivação da i frençãq de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamen tadamente
14.2.1. Nesse mornen o Pr4oeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
recurso:
condições de admissi »iclade
1422. A falta de mi ifestaç4 imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadênci des09ireito.
14.2.3. Uma vez adnt3do o eurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as ra t5es, fkndo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentaremcontrarzoes ri outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-is asse urada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.

1

14.1 O,acolhimento cf4(ecurs 1 invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
.

14.4. Os autos do proâ,esso p4i'manecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
1'
constante neste Editai
14.5. Os iecursos de4cão er.deciuidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.6. O resultado do rjcurso s'.rá divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Acará -. tado db Pará, órgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados
via correio eletrôno. li
•
PREFEITURA O

.1.
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14.7. O recurso adrninistrativ deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações,
sede da Prefeitura Muflicipal d Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade
de Acara/PA, Cep 68,b9O-00ó no horário das 09:00 às 13:00 horas.

15 LAADJUDAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objetoda licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
15.2. Após a fase rcursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
compétente homologaá o proddirnento licitatório.
15.3 Homologada a lipitação pela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para
assinará ata de registro de preço, no prazo e condições definidas neste Edital.

L

i6. DA A A DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO

16.1. Homologado o rsultadc da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir da data de s 'a convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se: nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação. sem

16.2. O prazo estab€4 cido no'subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado urna única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedors). durante o seu tran curso, e desde que devidamente aceito.
16.3. A ata de registro de pre s. durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da adminh tração ública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão ge enciado . desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as cor ições e s regras estabelecidas na Lei n°8.666, de 1993 e neste edital.
16.4. Caberá ao forne ?dor beieftciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, op r pela aceitação ou não do fornecimento desde que este fornecimento
não prejudique as ob igações anteriormente . assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
16.5. As aquisições ou contratções adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem ror cento dos quantitativos dos itens do instrumento convccatório
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.6.As adesões à ata de r:ç'gistro de preços são limitadas, na totalidade,, ao quínttplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerêndiador e
órgãos participante; inceper dente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
t?
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pøricipai'e que aderir á ata competem os atos relativos à cobrança do
for' ecedo das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
c efesa a o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cl' isuias i Dntratuais, em relação as suas . própria contratações, informando
as ocorrências ao ár g geren( ador.
16.8. Após a autori z ç&,o
rgão gerenciadur, o órgo não participante deverá efétivar a
contratação solicitad
aoventa dias, observado o prazp de validade da Ata de egistro
de Preços.
ao ór áo gerd1
1,iador autorizar, excepciondl e jiushficadamente, a prorrogação do
16 .81 1 ,caberá
1
da
ratação, respeitado, o prazo de vigência da ata, desde que
prazo para efetivaç
paante.
solicitada pelo árgão

--

17. DO1011

1Q

E CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Dentro da vaIrcad ida i ta de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assu ar o Ter io de Contrato ou aceitar/retirar o nst rumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta O' 'p ato/AU ori.çação).
17.2 A adjudicatária t
i o Jazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para ass1nri o Tefro de Contrato au aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de ciec4k doij4lreito à contratação, sem peflzo das sanções previstas neste
Edita i.
17

pç rrogaao, por igual periodo, por

r

17.4 A licitante ven e ora
certificado digital.

vera OBRIGATORIAI

.
17.5 A CONTRATAC 4 podê4 subcontratar o objeto
1 btratado será pago à a
8.666/,1,4,9 o preço d 4
minuta do contrato ac1r iii istratívlb em anexo.

r'j

Vfr_

iTE a$inar o contrato atra vês
do
,
3ste Dohtrato conforme art. 72 da Lei
clicaitiria nas condições estipuladas na

18 DO PREÇO
181 Os preços regi r ias
derão ser revistas em deportância de eventual reduço dos
preços praticados na ri rcad ou ce fato que eleve o custo d )S serviços ou bens regitrados,
cabendo ao orgão 9GrFn ado romover as negociações junto. os fornecedores, observadas as
disposições contidas ii 1 nea" " do inciso II do caputdo art. & cia Lei n°8.666, de 1993

Travessa Sao José n ° 1 2' - '
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a

tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
Jor convocara os fornecedores para negociarem a redução dos
o mercado.

r

18 2 1 Os fornecedores que ão aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados
4npromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.22. A ordem de c;Iassificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado õbservar
classificação original.
18.3. Quando o preço de merdo tornar-se superior aos peos registrados e o fornecedor não
puder cumprir o comjiomisso
órgão gerenciador poderá:
1..'
18.11. Liberar o forneppedor co compromisso -assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimerit34 e sem pplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes aPratintadas;
18.32. Convocar os dêÀlais forpecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
18.3 3. Não havendoêxito nas negociações, o árgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro deç3reços. adotando as medidas cabíveis parabte
onção da contratação mais
II
vantajosa.

19.1. O produto devrá
ntregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir
completa segurança dUrante oj ansporte.
19.2. Os ',àlurnes cor4ndo o! roduto deverão estar, ainda, identificados externamente com os
dados cpnstantes da F'*ta Fis4 1 e o endereço de entrega.
19.3. O recebimento d4 produl deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou
por outro servidor desgnadoi 1ara esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA.
19.4. A atestação das faturas ç, rrespondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do
Serviço de Almoxaifdo dai'REFElTURA MUNICIPAL DE ACARA ou a outro servidor
designado para esse Mi.
.1

f

19.5. Noé termos do art. 6)' ILei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscaliza a entr 1 , a dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a excução jdeterminando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
ta este item não exclui nem reduz a responsabihdéde da
19.6A fiscalizaçáo d que
Contratada inclusivepprante:t rceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resuitánte de \
r PRapeTur(Aob
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imperfeições técnicas ou \qdcios redibitor ios, e, na ocorrência desta, não implica em
corrosponsabilidade da Adr ur 1 istração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666 de 1
19.7. O representae da
Al, ninistração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execuc ã4
o i contrato, indicando, dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionárioseventuairpente ep iolvidos, determinando o que for necessário a regularização das
falhas ou defeitos obs?rvac
encaminhando os apontamentos autoridade competedte para
as providências cabivj.

a

20.

A OBRI D1ÇOES DA CONTRATAC

201.
d 'v cun rir todas as obrigações c
sua pro
n b Co r exclusivamente seus os
boa e
rfeita execuç do ob toe, ainda

E.A CONTRATANTE
;tintes neste Edital, seus ahexos e
;ccs e. as despesas decorrentes da

20.1.11. Efetuar a ent
do )jeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
nstantes no
ital e eus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, ia qual
o as indicaç s ref' entes a: marca, fabricante, 'modelo, procedência c.,---prazo de
4w4 v
ou validade;
20.1
esponsabiIiz se peivícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
efesa do Consumidor (Lei n°8.07S, de 1990):
12, 13i 17 a 27, do ( Ugo d
20.IS: Substituir, 'e rar ot .orrigir, ás suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
cia, o objeto e tavar
ou defeitos:
20.1
data
com

Comunicar à ( ritratan , no prazo máximo de 24 'vinte e quatro) horas que antecede a
entrega, os r bios q impossibilitem o cumprimento dc prazo previsto, com a devida
iação;

20.1
assi.

Manter, duran toda pxecuçâo do contrato, em compatibilidade com as obrigações
las., todas as c diçõe e habilitação e qualificação exigidas na licitação;

20.1

Indicar propost ara r resentá-la durante a execução do ontrato.;

20.2

ibera à Contra te'

20.2

Receber o obie1 no pr o e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

20.2

Verificar mi" osamc te, no prazo' fixado, a conformidade dos bens recebidos
lamente corri 1 1 lespx ificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
o e recebimen definit o;

Ir

Comunicar ,
las
no objeto fc

,ntrata a, por escrito, sobre !rnperfeições, falhas ou irregularidades
cido, ara que seja substituído, reparado ou corrigido;

'essa São José :10. i
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fiscaI r o cumprimento das obrigações da Contratada, atra Vês de
çialmEr ;e designado,
riento 1 1 Contratada no v a lor correspondente ao fornecimento do objeto,
~lecid no Edital e seus anexos,
-

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento sá reaIizdo no prazo máximo de até 3 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo 1 qe adimpmento a que se referir, atravØ de ordem bancaria, para credito
em banco, agência e conta ccjçente indicados pelo contratad6k
21.2 Oè pagamentos decorri •tes de despesas cujos vaiores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do :ali 24 da L 8.666,de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da',data ( apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 30 , da Lei
n0 8.666, de 1993.
21.3.O pagamentc 'ornent será autorizado depois de efetuado o "atest& pelo, ,,,,servidor
competente na nota - tiscai aprt entada.
21.4. Havendo erio naap sentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contrata y ão. ou, ainda. circu :ância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeirE. pend e, decorrente de penaIic1ace imposta ou inadimplência, o
ficará sobrestad té que a Contratada providenie as medidas saneadoras. Nesta
paga:
hipótese, o prazo pára pa mento iniciarse-á após acbprovação da regularização da

n

21

lo agamento o dia em que constar como emitida a ordem

21.6.:Antes de

à contratada, será necessário Comprovar a manutenção das
s no edital.

21.7. Constata ndo-s
advertência, por esc
mesmo prazo. apre
período, a critério d-3

ão de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
ue, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
defesa O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual

21.8. Não havendo
deverá comunicar a'
inadimplência da co

o ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
responsaveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a
em como quanto a existência de pagamento a ser efetuado,
ieios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de

José ni 1

atriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-900

Município 273 Acará
ESTADO DO PARÁ

FJTURA MUNICIPAL ~CARA
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PODER EXECUTIVO

Jade, a contratante deveráadotar as medidas necessárias à
)S do processo administrativo correspondente, assegurada à

cução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
21
rescindido o Sontrato&rh ex

,e economicidade ou outro interesse público de alta relevância,
jualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, no será
Lição com a contratada inadimplente.

21.12 Quando do bagam
aplicável.

será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

21.12.1. A Contratac.fa r&
ComDlernentar no 12& de

nente optante pelo Simple js Nacional, nos termosda Lei
, não sofrera a retenção tributaria quanto aos impostos e
uele regime No entanto, o pagamento ficara condicionado a
por meio de documento ofidial, de que faz jus ao tratamento
feridaÇqrnpjeneitr

apresentação de comØro
tributario
favoreci o, previ
l
è

22.1. Cmete infrçiãc
licitante/adjudicatário ue

e

22.14. Não aceitari4rar
ae yaiiaaae aa proposta:
22.1

mtaço falsa:

22.1

os dtcumentos exigidos no certame;

22.1

entoia execução do objeto;

22.

p osi;

22:1

,ai;

22.1

iodo ;}iidôneo;
0 rta4ento

inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
. qtnto ao enquadramento como MEPP
FJ
ou o conluio entre os
menô da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.2
conc
licita
22.3
ficat

sem prej

rio ue cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
1

1
,José n°. 1
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Muita de 1

'

cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

22.4. A penalidada de muita p(

e ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedi "Mérito.

22.5. Sanções por .abs pratica

)s no decorrer da contratação:

22.51. Advertênciapor íalta
significativos para a c.hnratan

eï es, assim entendidas aquetas que não acarretem pïejuízos

22.5.2. Multa moral
ate omaxirno de 1
Autorização de FornflÇpntc
22.U, Multa compefl4ria
inexepuàá total do

(cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência,
cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado,
não aceito pla Administração deixar de atender totalmente à
à Ordem de Compra;

19% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

àr?;

ia parcial a multa compensatoria no mesmo pénual do
1pima proporcional a obrigação inadimplida
vNg

22.5.5. Suspensão
administrativa pela q
dois anos

idaYt4nidade
pIjde até

22.5.6. Declaração..
enquanto perdurarei
r reabilitação perantê
que a Contratada res

°H oaawparallortar outcQntratareqm.a Aamu1ístraçaoMDflca
p3P,rç3cda a
ria
oridade que aplicou a penalidadë, que sera concedida sempre
a
ntratante pelos prejuízos causados,

22.6,,CJambém ficam
empresas e os profis

os

penalidades do art. 87, ill e IV da Lei n° 8666, de 1d93, as

recolhimento de quai

nd
trib

22.6.2. Tenham prSi

it' à

22.6.3.. Demonstrem
atos ilícitos praticado

os r idoneidade para contratar , com a Administração em virt de de

aplicação
administrativo que
observando-se o pro
9.784. de .1 999.

lua jer das penalidades previstas realizar-se-á em pr cesso
ira
o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudic tario,
eni
revisto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°

Travessa Sao José no!

ção definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fical no

citos visando a frustrar os objetivos da licitação,

aça d atn.e centro

-
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22.8.; A aytor
da condütá. d

L:.

na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
ionalidade.
(23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23

do! expedete ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
(ae
m n a d4 marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
bsequente. 5 mesmo horário anteriormentSestabe!ecido, desde que não haja
r niDrnrnirn
em 'nr,*r'ri

232

Acará poderá prorrogar, a : qualquer tempo, os prazos para
a sua abertura.

23.3Nc•ju.I.gamer
que qão alterem a

as e da habilitação, o Pregoeiro. poderá sanar erros ou falhas
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
do em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
e habila Q1i
-

ra fins

4psta 1 l qt40ãpØo irq~ d rrØq' cnataçg

23.4

23.5. As normas disrlplir$or da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interesraci , desde que não comprometam o interesse da Administração, o
principio da isonomia, a frnalid e e a segurança da contratação.

•'

23.6. Os hoitantes assumet to 1 s os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, m •enhum caso, responsável por esses custos. independentemente
o d'processo licitatório.
da condução ou dor

a

23.7. Na contagem dos
1,1 prazo4 estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vnci nto. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.8. Odesatendimerito de exincias formais não essenciais não resultará automaticamente no
afastamento do licitante, 1 àesd que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia'e. dointiesse público.
23.9. Em caso de divergên4ia etre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compern o processo, brev.lecerá as deste Edital.
23.10.. O licitante é responãveI pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
docunientosapreserflado em ualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentadoou a inverdad€l das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas
ou inabilitação do hcitante, Ou
civis e penais cabíveis.
1

r

•
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-
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-

Travessa Siso José no. 1

. ,

. pa da

UNlOO8CONtTUlNDClUMAN 2

ãtriz centro - Acará 1 Pará - cEP 68690-000

O)

r5

II

ai

Municícpíol*tPO
o
W Atará
ESTADO DO PARA

YTURA MUNICIPAL DQ A QARÁ
PODER EXECUTIVO

E

stas de preço»e na análise da documentação, o Pregoeiro poderá,
)ramento técnico de Órgãos oç de profissionais especializados
23.12. Se houver soJicitRçë
cópia autenticada por c iltá
ou Equipe de Apoio."

documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em
endo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro

23.13. 1 1 0 não cumpírner
desclassificação da pçc p

la diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a

23.14. Para , atender s' u
-. - alterar quantitativos. SÇf
obedecidos os limites &áb

?rcsses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito de
isto implique alteração dos preços unitários ofertados por item,
dos no § 1 1 do art. 65 da Lei Federal n°8.666/93.

23.15: As libitantes flWItÍ

ireito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
- o contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
ntrato administrativo.

D
D

23 16 Integram este
23.1

F

23162 Anxp ti-

) mentária e suas Quantidades.

23.16.3. jxo III -

k oposta Comercial:

23.16 .4,, ,Anexo IV -

k redenciamento/Procuração;

23.16.5. &iQm v - lvii

e uclaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

,

23166 Ane>

vI

—w

23 16 7 Ane

vil

---

23

VIII -

23

o IX-

rência;

e
d

1,

eclaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação;

1 eclaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

dE ta de Registro de Preço.
dc ontrato administrativo.
24. DO FORO

24.1

ões de
iente;
a Iq uer

es

execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
ssadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARA/PA, com
Dor, ais privilegiado que seja.
p't

àá

PREI`OTIU

ARA

'

-
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Acará/PA. 13 de agosto de 2018.

MARCEL SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

—RA DE

NOJk: M&í fF1 srrt5Ffi1 ..

PREPEITURADE.

ACARA 7
Jl&tOOS CON8TUlNDOUMAlOAflFI

• MunidTjio aow Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 25060112018

1. OBJETÕ:
1.1.Este Termo de F
certame : .referente a
< escolar dos alunos
Fundo. Municipal d
existentes no Municí
quaiido deles tiver n

'iferência tem por finalidade orientar o !ic.itante concorrente para parflàipar do
futura Contratação de empresa para realizar serviços de transporte
rnatricfflqdos na rede púbica estadual de ensino as necessidades do
Educação no municipal de Acara/PA de ida e volta até as escolas
io de Acrá, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Acará,
cessidac*s de locar em quantidades suficientes para a implementação dos
de aIun4 da rede Municipal de Educação.

••IItflhIUI

•• .....................

•

fl•

fl

wnr,

1 II

•

1 fl

- Rodoviária = R$ 3.50 (tr4 reais e cinquenta centavos) por quilômetro rodado das rotas
percorrida por veícuios;
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A referida licitação se faz r ecessária. tendo em vista que esta Prefeitura Municipal de Acará
oferece os serviços de transpo :e escolar rodoviário, para o acesso e a permanência aos alunos
matriculados nas escolas da r de munpal de ensino, situadps na zona rural/urbana, evitando
COM isso a evasão escolar, levando também os índices de avaliação da educação neste
município.
3. ESPECIFICAÇÕES:
exigidas para os veículos qü€ serão utilizados nos diversos
que deverão estar em perfeito e! :do de conservação, portando
pelo Detran, Ciretran ou outro 'dão competente, devendo os
3 exigências:

3.1. A:
itinerár

rio (convencional), veículos *J.rT 4ta de fabricação a Partir de
idade mínima de 20 lugares,
Ilugares, e micro-ônibus com cal
e com tõdos os eqwpame.itos . série especificados e exigidos: do CONTRAN.

3.2.

Obs Os ônibus quando solic!b dos deverá apresentar elevador
mínima de 42 lugares.

cadeirantes e capacidade
:L

1. Certificado do Ngi&tro do "ek Lilo com licenciamento em dias,

À
PÇEFEJTURA

Dt -*

¼AcARA

00100 , 0000T000IOO VANA NOVA NOTARIA.

Trávessa Sâo José, 0, 20 - 'raça
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II Pintura de faixa Drizontai na cor amarela, com quarenta centímetros de largura,: à meia
alturà.:.ern toda a ext nso d1s partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR,
em pretp, c
altura de vinte a trinta centimetros,
III. Limaãdôres de at

corrediços, de no máxirqp dtz centímetros;

IV Dispositivos prop

quebra ou remoção de vidro en cjaso de acidente,

V Todos os dernai
previstos no Código
CONTRAN...

entos obrigatórios, comuns sçs veículos da mesma espécie,
Q B asileiro e resoluções do onsplho Nacional de Trânsito -

Obs
veículos ti
serviço de tíc
devem estare

micro-ônibus e similares dispçnitllizados para prestaçãd desse
wlar deverão ter no maxinj 19' (dez) anos de fabricação e
3do de conservação

§ 1 0.:Paraaiendimei

em
tJ

forma

§ 2°

§ 4 - O veículo desin4llaÓ tr4sporte escolar deverá ser submetido à inspeção semestial para
- verificação dos equijhentoobrigatórios. de segurança e demais requisitos previstos na
Portaria do DETRAN
50 le 13/03/2009.!

110

§ 5Fica vedada a a64idk$o Je inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas
envidraçadas do veicuic

1

4.
4.1. ÇAbeCON
dos §erviços, por

ao.

ü critério, exercer amplã, irE
ros designados pela Secret,
da fiscalizar seus empregaci$
ar no todo ou em parte os s.
rio contrato.

itã e permanente fiscalização
Municipal de Educação, sem
prepostos e/ou subordinados,
?os julgados insatisfatórios ou

presente atesta aceitar rne ralmente todos os méiè dos e
e.controle a serem adota
ela contratante.

4.1

v

r. ijra

Certo - Acarâ/ Pará .L CEP

63SO-ÇÇ.1 -

r
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LT

Municipio d Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DC AcARÁ
PODER EXECUTIVO

4.1.2. A
responsab
dos serviç

ida e a atuação da fiscalização da contratante em nada restrinaem a
exclusiva da contratada no que concerne a perfeita execução
e às suasconsei
!ncias e implicações próximas ou remotas.

4.2. 'Para Feito de emissão
últio
' dia i ii do mês1r mei

fatura, a contratante confirmará a realização dos serviços, no
e relatório emitido pela Secretaria Municipal de Educação

5. CONDIÇ 3ES ESEpIt&IS
5.1.0 proc ssode4á ser fie
par
à deficiênc de me
Prefeituta 1 unicipal *...Acará

pelo regime de menor preço unitário por item, justifica-sê devido
este tipo de objeto e da real 1pecessidade do serviço para esta
auxilio de suas atividades esciaràs,

5.2. ToSs às despes .com
veículos, p
impoflos,

Dmbustíveis, lubrificantes, lavçigens e demais manutenções dos
w e do monitor dos alunos, e todas as despesas com encargos e
contratada;

5.3. O ser
turnos dà i
acordo cor
deverá tar
contratantE

o de trapsporte e ;colar deverá ser prestado de segunda-feira a sexta-fita, nos
noite nos
inhã, tard
icipal da4Adrá, de
as atividas a se
9ndo qu&às vezes
ém presta serviç
seja a!tewo pela
;em qual
custc

SÃ. à sen

Dde trans drte set

5.5. No jnl
aguardand

vaio dos s,4viços.
Dara o trari ado d

rL , 5.6. Osráve
Muni oipaH

jios, os co 1utore
Acará.

zona
ino

c. :v

fl4
!

•

rôé

M66'Ó

da

ri LS1.

1

1

ssa são José rj°

Centro - Acará 1 Pará -

68690-0 00
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PÕDER EXECUTIVO

ANEXOU

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 25060112018
LANILF ORÇAMENTARIA E SUAS QUANTIDADES
CIFIC1 ÃO DOS ITENS
epreç e quantidades superiores ao estimado.
staçâ1 ke serviços será de 08 (oito) meses

ITEM
1

IDA E VOLT

KM/DIA

Vila Juvenal (km 30/a cará -jphã / tarde / noite

110

IAS

WKM

VIMES

22

3,50

8.470,00

22

3,50

8Ã1Q00

2

3,5O

410,00

3,O

SØO,00

à
2

Ramal do itapiocaa/ramal doarro alto/ramal do porto da
/acará-manhã/tarde/r$te

3

Ramal do ltancøã/cruzírinho4Øuajará/santa rosa/esc. Boa vista —
manhã /tarde

4

Rdh,a) do hvrarnenø/amhoa4esP. Santo/ramal do Paca/ esc. Boa
vista : manhã /tl de

5

Ramal do Tavares/ ainàl do Sai bi/ramal do sta. Maria/ramal sta.
Quitéría/ esc. Boa
- rrar
/ tarde

6

Marrudo/ramal do I4lenzinh
Araxiteua/rosário/es. Paiva

7

Raml do bom jesus4ão Tom
do Araxiteua/esc Fa /a meio

8

Maruao/ramal do \ iientin/Il 1 do Baianos/Dendezal/vila seca/ramal
do são Lourenço/esc Eduardc!
gelim - manhã / tarde / noite
Buca ia/com unidade o filho/4
Lourenço/esc. Edi ;rc rAhgelih

ai do Corjnthjans/trevo/ramal do são

9

Vila TÕme/Nzare d

ta Barbara - manhã

10

Ir

-

110

mal da assembIeia/ramd do
- manhã / tardei noite

fo

a vx;/e

104

1

anta Maria/ramal da maivina/rama!
anhã / tarde / noite

manhã/tarde

ESTIMADO

P1

r4

/ tarde / noite -

110

22

3,50

470,00

110

22

3,50

8.470,00

110

22

3,50

8470,00

110

22

.. 3,50

8.410,00

110

22

3,50

8470,00

110

22

3,50

8.470,00

.

R$ 84.700,00

1100

-j

FEiRAC

!

José n° .

triz. Centro- Acará 1 Pará - CEP 68690-O O
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•nz1sn7ç,

cA
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MunicTpio o Acará
ESTADO DO PARA

EFPTURA MUNICIPAL O A QARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO III
MQDELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREÇÃO PRESENCIAL (SRP) N° 2O6O1I2O18
Prefeitura Municipal de Acara
Sr Pregoeiro
Prezado Senhor
Tendo examinado q Eçlital,
çoi seç
c1hi
para o objeto licitado

a firma (nome da empresa)
CNPJ n.°
a_ _
apresentamos a presente proposta
midade com o Edital mencionaflo,e declaramos que

a) Os bens e/ou servç$
constantes na especf, içi o c

objeto licitado ofertados at4nde integralmente aos requisitos
Anexo 1 deste edital;

b) Os.preços cotados inciuen
das obrigações deccrr.e $s dl

odõs os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral
citação ¶ aodq cqrn
qt
tdeste ed It,

c) Até a formalização c con1
observado as condições do E

tao esta proposta cop

il uQQonpççp1isso çpçssa parte,

d) Demais especificaçc s:
Forma .de Pacjamentb
Condição dos Servjçp
Prazo de Execucão diK SeiR
r
- Validade da_eropota'10
Dados.,bancários:

-

-

-

--

ts tDN. .ST?Ui.

-

Local e Data
Nome e Assinatura do r presc
Papel timbrado do licità te,

ante legal

D»:)

:

N& INKVJA H I$T(5

T
..

ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTOIPROCURAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 25060112018

emprea)
completa - nome. Rd, CÍ3 F,
instrumento de mandato, norr
(nome, RG, CPF, nacionalicia
poderes para junto a Prefeit
a outorqntØ na

Ao, podendo ainda, su
res. dando tudo pr bom 1

('.NP.! n °

mm

sede à
ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
ionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelopresente
e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es)
estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos
Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para
itação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°
os legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
às, interpô-los, apresentar arces verbais, negociar, preços e
nsigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
belecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais
e e v2linsn

leData:

1Ç

c

:

1rIkw C)

4
'

í SPA
Centro - Acará./ Pará - CEP 68690000

PREFEiTURA DE

ÇO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO
LAk PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
E &O PRESENCIAL (SRP) N°250601/2018

completa:— nome,
interessada em partk
acirnà/Jr1tiSdo, quê
escolar dos alunos
Fundo Municipal de
a) Que ate a

, CNPJ n.°
te ato representada pelo (s)
iaØionalidade, estado civil,
•itação em epígrafe que se
tratação de empresa p
dos na rede púbica esta
no municipal de Acara/PA

- cornHsecle à
ares ou sócios, com qualificação
São e endereço)___________
essa no processo administrativo
aizar serviços de transporte
[4 ensino as necessidádes do
as penas da Lei, o que segue:
iç

inexistr%lrftes
m como, que
. '1

u 1 abil itação nç presente
ôbritriedade:$S declarar

rio do
7° da

cia

não
..

.11 .I1I5J4

PREFEITURA DE

•rn•

ONS!RAR4.

(a
Munic7$Tci4t'Pá Atará
ESTADO DO PARÁ

TURA MUNICIPAL D ACARÁ
PODER EXECUTIVO

IV

!nIELO

l

i

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO
REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

Ii

' A (nome da emprsa) -

(SRP) N° 2506.91/2018

CNPJ n°
___, com sede à
Le ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
acionaIidade, estado civil, profissão e endereço)___________
itação em epígrafe que se processa no processo administrativo
de empresa para realizar serviços de transporte escolar dos
púbica estadual de ensino as necessidades do Fundo
inicipaldpjraiPA, PGL
ob
da Lei O PLENO
rOSDE1{Ag1L1T çIo.

pnas

ffi

S:

!I1 S:

Mfl/p.

it te

H

20ï— Praça d atriz Centro - Acará 1 Para - CEP 68690-0d0

PREFEItURA DE

C'ACARA

UNIDOS DOA AtRAINDO AMO A OVA APOUSOU,

4

(a
Municipio d5 Acara
ESTADO DO PARA

REff1 TURA MUNICIPAL DO
PODER EXECUTIVO

ACARA

ANEXO VII
MODELÓ DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PR9ÃO PRESENCIAL (SRP) N° 2,0691I2018
A empresa
CNPJ sob n°

(rkão social da empresa), inscrita no
,

1

por intermedip de seu representante legal o (a)

Sr. (a)
(nome do representane legaI,

, portador (a) da cédula

de identidade RG no

do Estado do

do documento) e inscrito (a)

CPF/MF sob n°

(Estado emissor
, DECLARA, sob as

e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada
MICROEMPRSA, c'

)rme Inciso 1 do artigo 3 1 da Lei Complementar ri 0 1.23, de

1411212006 e suas alterações
)EMPRESA DEPEØUEN
n° 123, de 1411212006

d, suas

'ORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0 da Lei Complementar
?rações.
reencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de
44
da Lei
presente licitação, na forma do parágrafo 2 0 do art.

14

dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas
[o 40 , art. 30 , do referido Diplora Legal.

se ane legal

S

PREFEITURA fl

dACARA
ça riaywatrz Centro - Acará 1 Pará

- c.eP 680904P3

MunicTpio dó Atará
ESTADO DO PARÁ

F•REF!TURA MUNICIPAL DÕ AÇARÁ
PODER EXECUTIVO
ANEXO VIII
DA ATA DE REGSTRO DE PREÇO.
PRESENCIAL (SRP) N° 2f1) 60112018
Aos .......dias do mês d
na sede da Prefeitura 1'
cidade de Acará/Pa, p
10.520, de 17 de julho e
normas legais aplicS
Presencial (SRP) N°
empresa para realiza,
púbica estadual de
municipal de Acara P1
foi classificada em p

do ano de 2018, no
De Acará — Pará, sito a T
lédio do E xma. S r a. Prefe
2, publicada no D.O.U. d
faqp da classificação d
2018, RESOLVE registrai
de transporte escolar
as necessidades do Fi
sido os referidos preços o
certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEI' A

3JETO

1.1 .- Os preços pari
DE ACARA/SECRET F

,ntà qorn1bustFéis láulômoti

-

1

—

ITEM .:

-:i

4

i*Jk

Vilã

------

fl1çrp

Ramal do ltaç$r
3-- - ranhâ/ta$4'Ii

--

-r'

Ramal do livr
tcI'
ta - rnan4k
1HIIUIQH
Ramal do Tav rsçapp*! c
r
5
Quitéria/esc.
v-JÍ1
Mrrudo/raçr 4lIl B
_ 6,
Araxiteua/rrÇ EI
1

Municipal, nos termos da Lei n°
8 de julho de 2002, e daSdemais
proposta apresentada no Pregão
os preços para Contratação de
los alunos matriculados ria rede
dc) Municipal de Educação no
$id4s pela empresa cuja pmposta

1

1

-

biIMloLpAivoLfÀ ____
mia/tarde/noite

HJYi
lMmal do taplf4a?ah
areia/acará
--

'lunicipio de Acará, Estado do Pará,
v. São José n° 120, Bairro Centro,

ve

o$j,rro alto/ramal do porto da
.
n'áite
-

DIAS

Itiwi/DIA

li

V/KM

Ilt:

-v

VIMES

$

-

»

rr
-

(Uajarã/santa rosa/esc. Boa vista

1

a çu/esp. Santo/ramal do Paca/ esc. Boa

4

1r

7

Ramal do bon4
do Araxiteua;%

8

Mrrudo/rr4U
dosão LouerdJ%

-

anibi/ramal do sta. Maria/ramal sta.
nh/tarde
Ao/ramal da assembleia/ramal do
meio - manhã / tarde / noite
1

iØ
i
du

/anta Maria/ramal da malvina/ramal
1 :im anhã / t ar de /oe
vila & Baianos/Dendezal/vila seca/rama?
cAngelim - manhã /tarde/ noite

Pi1T

:
11)

Bdcaia/comirr}ri4
Lourenço/esC't
/fá

Tomé/Na

a

c4I H
Hn
IX

rnal do Corinthians/trevo/ramal do são
manhã /tarde

jI&-i -

Lsta. Bárbara—manhã /tarde/

noite

WTAL ESTIMADO

-

•

PREFEITURA DE

— Acará 1 Pará — CEP 68690-600

y

'tACARA
uNVO'coNsTRtIrNnO NOVA EOSVÔN3A.

PRE
1. Razão Social;
2. CNPJ no;
3. Endereço;
4. Telefone e endereço eetrô
5. Nome do representante leg

CLÁUSULA SEGUNDA - DO

EÇO

2.1. Os preços registrados po
praticados no mercado ou de
ao órgão gerenciador prorr
-- disposições contidas na alíne.

ão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
D que eleve o custo dos serviços eu bens registrados, cabendo
r as negociações junto aos fornecedores, observadas as
do inciso II do caput do art. 15 da Lei n°8.666, de 1993.

2.2. Quando o preço registrE
superveniente. o órçião qeren

tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
lor convocará os fotneceçiores para negociarem a redução dos
lo mercado.

2 2.1, Os fornecedores qu
mercado serão liberadds dc

) aceitarem reduzir seus preços aos valores praticadbs pelo
r)tdade
DromIss!,Jtt perp

2.2.2. A ordem de classifice
de mercado observará a dE
2.3. Quando o preço de mi
puder cumprir o comprornis

superior

não

2.3.1. Liberar o fornecedoi
pedido de fornecimento e
.
e como rovantes apresentac
2.3.2. Convocar os demais

es para assegurar igual oportunidade de negociação

2.3.3. Não havendo êxito nas r
da ata de registro de preços,
vantajosa.

ações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
lo as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos
3.1 O presente termo & registr
datade sua assinatura.

preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da
de preços

3.2 O fornecedor compro mete -s a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital.

CLÁUSULA QUARTA — DA CO ITRATAÇÃO

'

W

PREFEITURA DE

-

SACARA
UNIDOS OONDVAUISOOLJIOANOOAIUs*

ss São Jose n° 120— Praça da ai

— Acará 1 Pará EP 68690090

W
79

Munict%, o Acará
ESTADO DO PARÁ

fTURA MUNICIPAL D9 AtARÁ
PODER EXECUTIVO

de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota
rização).
o de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
io de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
eito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

solicitação justificada
(

em anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
o forne%dor, e aceita pela Administrayo.

3.4. A licitante vendedora 4yera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do
certificado digital.
CLÁU,SUklAi QUINTA -00 CAt10ELAMENT0 DO REGISTRO
5.1 O registro poderá ser cancéjado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da noúficação, nas seguintes hipóteses:
rj

a) pela Prefeitura mwdcipal de Acará/PA, quando:
ai) o fornecedor não cumprir a exigências contidas no Edital ou na ata de registro de preços;
ai) o fornecedor, irijustificadaniente, deixar de firmar o contrato acima mencionado;
a.3) 0 - fornecedor der causa à rscisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados
no artigo 78 da Lei Federal nY 666/93;
'r

a.4) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
a.5) razões de interesse público. devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII.
da Lei Federal n.° 8.666/93 assim o determinarem;
b) pelo fornecedor, qbando iTediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigência' do InsI'triento Convocatório.
5.2 O cancelamento sr"ra
fundamentada.

dido de processo administrajivo, devendo a decisão final ser

5.3 Qualquer comunc&o decorrente do pedido de cancelamento será feita por escrito.
5.4 A solicitação dofocr.eceaor para cancelamento do regj1ro de preço não o desobriga do
fornecimento do obreo licitado té a decisão final, a qual deverá ser prolatada no prazo de até
30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento
Convocatório caso nao aceitas as razões do pedido
PRZPEITU De.

MIL
Travessa So José n o ir - Praça da Matriz Centro - Acará / Para

-

CEP 68690-040

ITURA MUNICIPAL LÓ ACARÁ
PODER EXECUTIVO

CLÁUSULA SEXTA
6.1. As questões dec
administrativamente,
exclusão de qualquer

a execução deste Instrumento, qye não possam ser dirimidas
essadas e julgadas no Fora da Cidade de ACARA/PA, com
na.is privilegiado que seja.

Acará/IDA, em .......j/201 8

1

iI]øgITJRA MIIPAE5EACARNPA
li'
CNJ N°05 196548100017?

FORNECEDOR

11

coi

EX.)

E1!.) k N OJX H

7\r*.

PREFEITURA DE

" aça da atri,

't'AcARA
— Acará 1 Pará

KtaTÕaÏA

CEP 68690-0O

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
INDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

l5

\

MINUTA DO CONTRATO
O Município de ACARÁ através da FINDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado
CONTRATAN[E, com sede na Fraves'a São José n°120, inscrito no CNPJ (ME) sob o 11.0 30.088.759/0001-39,
representado pelo(a) Sru. AMADA
OLIVEIRA E SILVÁ, c de outro lado a empresa
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°
estabeiecídq
,doravarue denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato represennd ç;ir
-- portador da Cédula de Identidade 11.0
e CPJ (MF) n.° -, celebram o prtsene contrato, do qual serão partes
integrantes o edital do Pregão n.°
e a proposta apresentada pela ZONTRATADA, sujeitando-se o
CONTRATANTE e a (ONTRATADÁ s normas disciplinares das Leis ri's.8.ÓóÓ'1993 e 10.520/2002 e alterações
mediante as ciubQ!as condç&s que se seguem:
CLÁUSLJLt PRIMEIRA - DO OBJFJO
1. O presente contrato tem como objeto a Transporte escolar dos alunos matriculados na rede publica estadual de
ensino no municipío de Acata.P'.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
1. Os preços dos serviços so queks constantes da Planilha apresentada pek CONTRATADA, sendo que õ•valor
total do contrato é de R$
Jr
2. Os quantitativos indivados na Manilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.°
j_ são meramente
estimativos, nao acarreta'do ; ¼drninistração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou
pagamento.
3. As despesas oriunda do F'R°e1te ccntr&ito corterão por conta da dotação orçam,entria
,.ÇÁÁU
SFLÁ [EIWEIQ4 - DOS PRAZOS
1. A CON [RATADA tiear4 obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração
recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) FUNDO
para execução dos serviços, ca'iodo
om
MUNICEPAL DE EDUCAÇAO.
Eventuais rçtrabalho devevin sr niciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do
2.
CONTRÁIANfE, sem prjuízr Je outroa serviços autorizados para execução
CLAUSULA QUARTA - D( A bIi'AItíI LEGAL
$ ato decorre da realização do Pregão n" - - -- -1. Á lavratura do pres ente nu'
n° 10.520, de 7 dc julhe de JtIL C 1H Leu n° 9.666/93.
CLÁUSTLA QUINTA - DA
1.

realizado com fundamentd na Lei

xECUçÂO DO CONTRATO

A execução oele co-lln.ta tin como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas, contratuais e pelos
SÃO JOSÉ 120

Estado do Pará
OVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
CNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ4Õ

4ç'o øt

preceitos de direito públice, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privodo. PtL forma do artigo 54 da Lei a° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do, mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNOA E DÁ EFICÁCIA
1.
A vigência deste contraio será . contados da data da sua assinatura; tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excIur o primeiroincluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS EM'%J460S DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRAI

Aft:

pt.ilmur acesso
is serviços çojstantes do obj to

s da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução

1.2
prestar as ukfc
CONTRAI ADA;.

e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da

1.3 rejeitar qual , 11
constantes do Anexo 1 do edita d
que terceiros ex
que sej a refeito

executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações
n.°

.0

tem os serviços objeto deste contrato;

rviço que não atenda às especificações constantes do Anexo 1 do edital do

Pregão nt
1.6 ,- .
simples, quaic
17rCjerais doCØt

.ibilizar à ÇONT t\TADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos
;ãrio;
as faturas] corres

CLÁUSULA

VÁ - DÇS ]'NC

1. Caberáâ(

RATADL:

indentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços

ÇOS DA CONTRATADA

seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços,
tais como.

lições;

111am a ser criadas e exigidas pelo Governo;

TvsÂoJosÉp.rlio

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
.'t'NDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

'

1 .2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no
órgão, porém sem qualqur vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;
[4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente góis móveis, e outros bens de propriedade
do CONTRATANTE, quando esses tenhtm sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo
deste contrato:
1.5 arcar com despesa decprrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos no recinto do CONTANTE
J
TR4
Ló - reparar, corrigi', remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados referentes ao objeto em que sçverificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais usados;
1.7 - providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser
recuperado, tanto na saída quanto no retaino ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de
movimentação patrimonial do ÇONTRAtANTE;
1.8 - devolver os mek retiçados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o
CONTRATANTE;
1 À- refazer os serviços que lerem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do reeebiniànto da
comunicação;
1.10 - reparar 011 indenizar qulquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela
CONTRATADA sem autorização p,
a Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE;
us'ir a melhor técnica possivel para a execução dos serviços objeto deste contrato,
.12 - não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por
escrito de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio do
CONTRATANTE. quando for o caso;
fornecer todo o mattr-hi necessário à cxecuçã dos serviços objeto deste contrato, em rd
sempre as materiais de primcira quaiideic:
.14 - submeter a -.iscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos ser iços atues da sua ec çàc.
Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de ,caráter
1 15 - comunic i a,erietaria Je Serviços
urgente e prestar os esclarecimenlos julgados necessários;
116 -. obter todas quaisque.llinformiações junto à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE
rrabaIhs;
necessárias à bo consecução
TV SÃO JOSÉ NO12C

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DEACARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃQ

1.17 - manter-se e,i canipaiihiidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste :ontrato durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA cabera,ainda:
1.1 - assumir a iespc.iabilid&de por todos os encargos prevdenciúrios e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista eni vI&or, brigando-se a saldá-los na época pépria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vinculo empiegatfiz com;. CONTRATANTE;
1.2 assumir, t,unbem, a r:srjon:;abilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
pecífica de acidenter do tratalbo, quando, em ocorrência da spécie, forem vítimas os seus empregados
do &
sempenhcdoN scr\üj43s ou em conexão com eles, ainda quc acontecido em dependêdcia do
ENTEw
1.3 assumir íodCs os encaigos 4c possível demanda trabalhista, cível ou penal, rtflacionadãs a este
contrato, originariamente ou ncutados ipr prevenção, conexão ou continência: e

,,.lqgislaç5

1.4 - assumir, aipda, a respo4bilictade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
contrato.

2. A uiadimplência da CONTRA""fAD.ÔI. c'm referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu paga nlo j' Administração do CONTRATANTE. 11cm poderá onerar o objeto deste
contrato, raâo pela qual a C €NTRVUJ4DA renuncia expressamente a qual9uer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva. com o CONTRAI ANTE
CLÂUSÇLA DÉCIMA

-DAS O8 R1 91&ÇÕES GERAIS

1. De tá a CONTRATADA obscrva)hamhém. o seguinte:
1. li,

É expre ø annte pi{4ibida a contratação de servidor prtencente ao Quadro de Pessoal do

CONTR \i \N (E durante a ~ação ds serviços, objeto deste contrato
1.2 - á expresarnente proihid4tanhém. a veiculação de publiciduda aceita deste contrato, salvo se houver
prévia amorszaçao da Ádministraço dn
NTRATANTE;
3, 7

é vedada a subont' ntaçãde outra empresa para a prestação do serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULADÉcIMA PRÍ%FILA - jACOMPANHAMENTO E DA FjÏSCAL1ZAÇÃO
contrato será acompanhoua c Iíscalizdda por do CONTRATANTE,

1. A execução dos se i ; 0 9 t.jeto
designado para esse fim.

1

-

2. O servidor do CONTR/. Y'i't1TE an'tará em registro próprio todas as ocdrrên..ias relacionadas com a execução
dos sersiços, deteinan
rm o o qp' fot aeels';áno à regularização das faltas

Tv SÃO JOSÉ

crI

d1Ccitos observados.

rç°1zo

7

3.
Asr decisões e prowdências qte ultrapassarem a competência do repre s entante deverão ser solicitadas a
autoridade competente do(a) FtNDO I\ JNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em i ~ mPo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.
4. A CONTRATADA deverá mante préposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que
aceito pela Administração do CONTRA1 ANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 1
..

1. A atestação da execução dos serviç

CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERrEIRA

-

A de' spei,a com a execuçc ciOs servi

ATESTAÇÃO
c aberá à servidor do CONTRATA }sfI'E designado para fim representando o
DESPESA

de que trata o objeto deste Pregã,. está a cargo da dotação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARJA Dl
-

ceitos os 5 9 ços, a ONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeirc, da (o)
AL DE ÇAÇÃI situado na Travessa São José n°120, para fins de liquidação e pagamento,
acaria ore apa em ata corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30° (trigésimo) dia útil
contado dá.á*ÈS dos
2. 00
não estiv

.NTE resen a-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços exe cutados
Drdo 00W a especificação apresentada e aceita.

1 OC
devidas p

k E poderá deduzi i do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenÏações
RATADA, nos termos deste contrato.

4. Ne
financeir
xiçnalidac

imento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
nciária, seni que isso geredireito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de
TRATANTE.

5.

amejito da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento

,

0p

de cada
casos de esentuais a -rasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
referida e -- t correspondente ao efetivo adimplemento .da parcela, será calculada mediante a

5
alguma f
entre a
aplicaçãc
EM = 1 x
onde:

EM = Encargos rnoratórios
N = Nún-jero de dias enrrt a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Valor da parcela ptiriente a ser paga:
VP
-

-,

.,,..

TV SÃO JOSÉ N°120

TX - Percentual da taxa anual = 6%
5.2 ocorrência.

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da

5.3 1 O pagaincnn mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fiscalfatura atestada por senicht designado, conforme disposto no art.. 67 da, Lei n.° 8.666/93, e verificação da
regularidade da licitaute veEedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CLÁUSULA DÉCIMA QUNtA - akALTERÀÇÀO.DO CONTRATO

1. O presente coinrato pode4 ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do C1NTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
1)0 AUMENTO OU SUPRESSÃO

N.:iIterésõ da.

1.

ato

açâo do CONTRATANTE, o valor inicial, atualizado deste contrato poderá ser
iitc de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1"

(.1 - A CONTRJ
supressões que se fizerem ne

)A fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
rios; e

1 .2 nenhum a
supressões resul tantes de ace

mo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as
utre as partes.

e 2°, da Leit.&666/93

LAUSULA flEUMA SEI

- DAS PENALIDADES

1. O atraso: injustificado n
sujeitará a CONTRATADA
10% (dez por cçnto) sobre o
comunicada oficialmente.

cução los seI viços ou o descuniprimento das obrigações estabelecidas no qontrato
Ira de 035% (zero virgula cinco por cento) pçr dia e por ocorrência, ate o máximo de
total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

Pela. íneçução total

parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá,
tCONfRATADA as seguintes sanções:

2.

por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto
15 (quinze) dias corridos, contado da comuncação oficial,
ria de participar em licitação e imped1mentb de contratar com a Administração do
rv SÃO JosFrQ

120

CONTRATANTE, pelo prazo

'J;

até 2

2.4 - declaração de ridc
perdurarem os motivos detenn1uantc
autoridade que aplicou a pewilidadel, q'
CONTRATANTE pelos prejuízoF' res
au feri or. 3. Pelos motivos que se ,c&'iem. prir
1 e 2 desta cláusula:
2.1 - pelo atrase na
-

QC?CUC'J

3.2 - pela recusa em
c rejeitado, caracferizada se suhsi.in

is) anos;
dade para licitar ou contratar
i punição ou até que seja pn
erá concedida sempre que a
ntes e após decorrido o prazà

a a Administração Pública enquanto
vida a reabilitação perante a própria
LATADA ressarcir a Administração do
;ação aplicada com base no subitem

a CONTRATADA estará ujeita às penalidades tratadas nos itens

serviços, em relação ao prazo proposto
material defeituoso
ocorrer no prazo de 5

s aceito;
ição dos serviços, que vier a
contado da data da rejeição;

e
3.3. - por reni,ar te
r qua
no praze de 5 (cinco) dias i'eis. cjntad

ço que vier a ser rejeitado
de rejeição.

se a medida não se efetivar

4.
Além das penaIidaths urradas, a
Cadastro dcFornecedores do 'CONTL
Lei a." 8.666/91

LTADA ficará sujeita, aind
e, no que couber, às demais

imento de sua inscrição no
referidas no Capitulo IV da

5.

Comprovado; irnoedimeito nu reec

força maior, devidamente j
arrolados no Item 3 desta

das

mencionadia

6

As sdncõ

ia, isw

Pública poderão, ser apiicad .:iQ

temporária de participar em lei
laração de inidoneidade para j ii
ITADA juntamente com as de

e aceito pela Administração do
i CONTRATADA ficará isenta
to de contratar com a
com a Administração
-a dos pagamentos a

,,-serem etetuado
II

'1

1. A inexecuçao total ou pidl es
n.° 8.666/93.
de

enseja a sua rescisão,

)rme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

deverão ser formalmente

4dos jis autos do processo, assegurado

ilateral e escrito da Admini
artigo 78 da Lei n.° 8.666193

ação dol CONTRATANTE, nos casos
tificaiido--se a CONTRATADA com a

2.A
terminc
VI
,os 1 a
de 3€' ftI111fias

s partes, desde que hajt conveniência para a Administração do
TV SÃO JOSÉ N"120

nos termos da

ação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amig
competente.

devera ser precedida de autonzaçao escrita e fundamentada da autoridade

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. - DA N

CULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

L
Este contrato fica vinculado
CONTRATADA.

termos do Pregão n.°

e aos termos das propostas da

CLAUSULA VIGESIMA -1)0 FOR
As questões ,decorrentes dq exe
serão processadas c julgadas rio Po
que seja. -

deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
dade de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

2. E, $tátidi*za e validade do qu
forma, pa gpe surtam um 4o efeitc

pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das .partes,
as testemunhas abaixo.
PA, em_de

(

de 2018

