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REALIZAÇÃO: 29108/2018 
HORA RIO Dl INÍCIO DA SESSÃO: às 09:00h (horário local) 

LOCAU Prefeitura do Município de Acará - Pará 

Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMA, NDA  OLIVEIRA E SILVA Prefeita 
-, Municipal dei Acara/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acara/PA, 

atraves da Prefeitura Municipa de Acara/PA, com sede a Trev. São Jose n° 120, Bairrp Centro, 
cidade de Acara/PA ,realizara icitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, 
na forma PRESENCIAL, do ti o menor preço, nos termos ida LEI n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiari mente, a LEI n° 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 
municipal, n° 0212018-GAB e d mais legislação correlata, benicomo, as exigências estabe lecidas  
neste Edital e seus Anexos, ç será conduzida pelo Pregoeirõ, com o auxílio da equipe de apoio, 
designaøps nos autos Ido pror ?sso em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
equipe de apoio suptaitado , poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 
designados pela administração municipal. 

• w;t ÜCflRJETQ 1P1 	A r r 

1.1.0 objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de 
medicamentos para f rmácia básica destinados a atender as necessidades da

41
Sécretaria municipal eSaúde de Acara/PA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecida no Termo de Referência deste instrumento convocatório e seus 
atiáxos. 

1.2. • A licitação será realiza' a por item, conforme tabela constante do termo de referência, 
fàcultando-seao licitante aparticipação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. Os itens listados no T rmo de Referência, deste instrumento convocatório não serão 
necessariamente contr tados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados, sendo consi erados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 
paraassinatura do Cont to de Fornecimento. 

1.4. Cumprem-nos alertam' 	a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos 
orç,amentários, que os

, iesmos não estão obrigados a fornecer previamente o objeto 
cdnstante do Termo de eferência. razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não se 
responsabilizará por pr juízos  financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não 
cabendo. 

 
portant iqua111 ier direito a indenização. 

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 fatur ment  

2. DO ÕRGÃ GER NCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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de preço será gere.nciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA. 2.1. 

2.2. E, participante o seguinte , "rgão: 09 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

3. CREDENCIAMENTO. 

3.1. Horário de credenciamer 
credenciamento de retardatár4 

3.1.1.  Cada credenci p pode 

3.2. Tratando-se de proprietári! 

3.2.1. Cópia de documento de 
em cartório..ou pela Comissão. 

3.2.2. Cópia do ato constitutiva 

m 
3.3. Trãtanda-se dé 

3 3.1..Cápïa;de doc 
em cartório ou pela 

de O8h45min as 09h00min do dia 29/08/2018, não permitido o 
após o horário estipulado. 

representar apenas uma licitante. 

sócio 

entidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 

alterações contratuais ou cóbia do ato constitutivo na sua forma 
ido na !3ç4, a o 	l d 	te a `n  ticados em cartório 

fé 

3 3 2., iTermo. de c 
cartório ou Procura 
em licitaçp-es, ou e: 

3.3.3. C.Qpia;do ato 

ou peiaauormssac 

3.4. A.licitante. de 
deste`.edital,,'NAO 

3.5. O representa 

3.6. 

!r' 

Travessa São José 

em 

para este certame e suas 

itiv e alterações contratuais ou c 
rei., rada na Junta comercial, d ,  

em 

spectivas fases. 

pia do ato constitutivo na sua forma 
ridaménte autenticados em: cartório 

a aos documentos de credenciamento cópia do termo de retirada 
credenciamento da licitante sem 'o mesmo. 

:itante que não se credenciar perante a CPL ficará impedido de 
rar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
paia representar a licitante , urante a reunião de abertura dos 

3nciamento a CPL verificará o ~ eventual descumprimento das 
ialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
contratação, mediante a cglsu a aos seguintes cadastro 
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CEIS, mantido pela 3.6.1. Cadastro Na 
Controladoria-Geral d 

3.6.2 Cadastro Nac 
mantid&pS6 ConseW 

3.6.AcdnúIta aosc 

3.6 
	

a 

IC) 
M=c/P"ojá 

ESTADO DO PARA 

TURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

empresas inidôneas e suspensas — 

ondenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
de Justiça. 

rã realizada em nome da empresa licitante. 	 » 

de sanção, a CPL NÃO edenciara a licitante, por falta de 

3.7. Todos os docum 	reI
a
vos ao credenciamento e dorepresentante devem estai fora dos 

envelopes de docur4flb4dcbilitação e de proposta Os documentos apresentados ia ato do 
m credenciaento podéro serdos como sendo parte dos'doumbntos de habilitação da licitante 

desde que não comrpjtteta  aura do certame. 

3.8. Declaração que 	 nde 	 eno cumprimento, aos requisitos de habilitação, conforme modelo 
em anexo. 

3.9. Não será aceita, rii  quuer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte 

4.1. 	 com o 
os no 

(::ç:sJ:z ti fIN D 31 MA N W% :11 
4.2. A licitante dever, 	 il social ou valor do patrimônio liquido de no minimo 10% (dez 
por cento) do valor 
	 item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da 

apreSebtação da pr 
	

ia da Lei, conforme Art. 31, § 30  da Lei n° 8666/93 e suas 

e 

que 
LC rib  123 de 2006 

vorecido para as Microemprésas e Empresas de Pequeno Porte 
ividual — MEl, conforme LC rl°  123, de 2006 

fruir do tratamento favorecidoestabelecido nos artigos 42 a 49 da 
'resentar declaração que cumpre os requisitos estabelécidos no 

credenciamento. 

declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o 
o tratamento favorecido previo na LC n° 123, de 2006, mesmo 
mpresa ou empresa de pequØ,no porte. 
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!;H1 
PREF 

tratando EXC 
ri todo ou em 
)s demai !icit 

ão participar 

4.4.1. Proibidos de participa 
legislaçào vigente. 

4.4.2. Estrangeiros qpe hão 1 
receber citação e responder a 

' 4.4.à.,0  se enquadrm nas 

4.4.4. Quê estejam àobfalên 
concordara Ou insolvênci, en 

.4.4.5. Entidades empresariais 

4.4.6. Empresa que entre os a 
por cento) do capital com 
subcontratados, haja alguém c 
e oitenta) dias anteriores à da  

4.4.7. Parentes da autoridad 
607/2011-Plenário. TC-002.12i 

Muni ct7o ao Atará 
ESTADO DO PARÁ 

ITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

IVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser 
documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a 
conforme Decreto n°8.538 de 06/10115. 

licitação os interessados: 

de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

representação legal no Brasil com poderes expressos para 
rativamente ou judicialménte; 

ea previstas no artigo 9 0,'
. 
 da Lei na  8.666, de 1993; 

em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
cesso de dissolução ou liquidação; 

estejam reunidas em consorcio; 
. 	 . 

entes, gereMes, tcionlst 	etiitorewzde ma e 5% (cinco d 
çço 	 ou 	 ou 
*a 	 te flj 	ultàubs 180 (cento 

ão n° 

4.4.t$. ueputaaos e ena 
inciso 1h alínea "a" da Cc 
rei. Miii. Valmir Campelo, 

45 DA IMPUG 

06.07f01 1). 

JACÃt AO EDITAL E D 

Øpin$pa "a" e 
õ htir9a/21t1prb1?árro; 1t 2Ói1:642720102, 

Travesa são .José no. 

tes da data designada para a abertura da sessão publica, 
r este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal 
), combinada com a Lei Federal n° 8.666193. 

amente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
ala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
osé n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA Cep 68.690- 

re a petição no prazo de vinte e quatro horas 

convocatório, será designada nova data para a realização do 

PREFEITURA DE - 
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5.1. Até 
qualqu 
n° 3555 

5.2. A 
assinad. 
Acará, 1 
000. 

5.3. cai 

5.4. AU 
certame 

:)is) dias Citei 
a poderá impi 
de agostõ de

ii 

nações, obri( 
rotocolizada 
Ia na Trav. S 



02 
jt'K nt: 

de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

ippgções e os' esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

? 	

fsso 

licitatorio e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

5.7 
	

os de 
ao 	 até 

6. 

6.1. Os evelopes "
Ii ~ fec  

ta 
ao Pregoeiro no locta  e 
fechados e rubrica d  
frontais, em caractereé stac  

tos referentes a este pro 
úteis anteriores à data  

e-mail: Iicitacaoacara 
à obtenção de adendos 

?ão às informações dispor 

ÈBIMENTO 

rcial'.' e "Documentação 
fixados, no preambulo 
de f!'rqpitta94 
os seauinté dizerM: 

licitatório deverão ser enviados 
iada para abertura da. 'sessão 
ai.com  sendo de exclusiva 
esclarecimentos, não podendo 
is relativas ao Edital. 

;ão" deverão ser entregues 
em envelopes separados, 

em suas partes externas e 

6.2 Todos os docum 
HABILITAÇÃO devei 
organizados sequenc 
11 do edital; sob pen 

7.1 . AprQposta de 
porluguesa, com dar ,  
e as&nada como ta 
razão social, número 
Dr000nente. além de 

José n 4 

erior dos envelopes N° 01 - P RO POSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
sinados e rubricados pelo representante legal da licitante e 
1 ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
çâo e desclassificaçâo 

PROPOSTA 

[I 
PREFEI(URAD . 

#OUM?4 

Centro - Acara 1 Pará - CEP 6%90 000 

ia por computador o 
	

fada, redigida em língua 
Ias, rasuras, àcréscirnc 

	
nhas, devidamente datada 

is todas as suas folha 
	 nte ou seu representante, 

s bancários, endereço, 	x e endereço eletrônico da 



Atará 
ESTADO DO PARÁ 

ITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

yalor unitário e global para cada item constante do Termo de 
;so em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
sendo permitidos valores superiores ao preço estima, do pela 

desclassificada a proposta com preços manifestamente 
8, li da Lei 8. 666193 e suas altrações 

estar incluídos todos os insúínos que o compõem, tais como as 
frete,, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

Dsta não inferior a 60 dias, pfntados da data estipulada para a 

abelecidõ o prazo de até 95, (cinco) dias úteis para entrega do 
indo irregularidades ou repqvação do objeto a vencedorá terá 24 
solução do problema, contdos a partir do recebirrento da 
ito, 

a 

H 

7.2. 
des 
obj 

7.3. 
entr 

fl 
7.4. 

7.5. ) 
de sc 
hipáti 

7.6.? 

r\, 7.7., 
Prop 
encei 
dia :1 

'licita 

Preço 
da ses 

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

N
Ra  5 	 ME  Eme 	 0,2 

3goeiro, sua 
ras após o 
o em Ata no 
via e-mail: 

oena de 
desclassificação. 

7.8. A apresentação 
estabelecidas neste ec 

4 ropc 
e se 

ta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
; anexos.  

Mil13. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro ver á propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformk co os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam dissas, 
apreséntem irregularid ou ?feitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.2. A desclassificação )ro ta será sempre fundamentada ,e registrada em Ata. 

8.3. O Pregoeiro das ará autor da proposta de menor preço e aqueles que tnham 
apresõntado proposta ri 	v )res sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente á de mei reç para participação na fase de lances. 

• 	• 	PREFEITURA DE . 
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8.3.1 Quando não 
cond liçi definidas 
subequentes até c 
quaiquer que sejam 

MunicTpio dó Acará  
ESTADO DO PARÁ 

!TURA MUNICIPAL ÓOACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

icadas, no mínimo, três propostas escritas de preçps nas 
i anterior, o Pregoeiro cassificara as melhores propostas 

três, para que seus autores participem dos lances 'erbais, 
For,aririnc 

8.4. Havendo eventual mpat entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 3°, § 20 , da Lei i °  8.6 . de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: a) pro uzido lo País; b) produzidos ou prestados por empresas brasileias e c) 

••< 

	

	produzidos ou prestai •s po mpresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. W istind o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.5. Havendo apenas t' na pr osta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o seu preço compatível com c raticado no mercado, esta podrá ser aceita, devendo o pregoeiro 
negociar visando obte preço elhor; 

9. DA FASE DE LANCES 

9.1. Classificadas as 	)post , de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lan 	ve, ais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em vaiore i tinto 	decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário. 

9.2. O Pregoeiro con árá i, 	os licitantes classificados, de forma sequencial, a çh  
apresentar lances ver) is, a p :ir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescentb e vai jàfl 

9.3. A desistência em )rese r lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do-  licitante d ?tapa e lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

'— para efeito de ordenaç : das )postas. 

9.4. ncerrada a etal 	de 1 ices, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
microempresas ou em rsas 	pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se sta for mpresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-s - o dispc to nos arts. 44 e 45 da LC n 123, de 2006. 

9.5. Caso a melhor 1 rta v da tenha sido apresentada por empresa de maior parte, as 
propostas de pessoas alitic as como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa, àté 5 (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas e adp .om a primeira colocada. 

9.6. A melhor ciassifir i nos rmos do item anterior terá o direito de ofertar um ultimo lance 
para desempate, o i 	ria ni 'ite em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos, conta 	a pa da convocação do pregoeiro.... 

PRFEITVRA D - 

SACARA 
o 	0000roUUMo UMA OOVA RUA 
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9.7. Caso alicitanl 
classificada desista 
licitantes qualificad 
naquele .intervalo á 
mesmo direito, no p 

9.8. Apurada a pror 
licitante para que sc 
negociar condições 

9.9. Aósaneaocia 

MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARÁ 

TURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

como microempresa ou empresa de pequeno potte melhor 
anifeste no prazo estabelecido, serão convocadas a: demais 
oempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
por cento), na ordem de dlassificação, para o exercício do 
;j o no subitem anterior. 

sificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o 
i r preço, observado o critério de julgamento, não se aimindo 

elas previstas neste Edital. 

o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta. 

1 	!IJ 
101. Encerrada a e` 	li de jhces e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a propostMdassi  da em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relaçãoi ao valor estijdc p a a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

Èà 
cumprimento das espéjiflcaçõ  do objeto. 

10.2. Serádesclassif4a a 	posta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apreseiØç pre , manifestamente inexequível. Serão considerados excessivos os 
preços cotSos que uiass • m o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por 

10.3. Considera-se in4uiv proposta que apresente preços global ou unitários simbálicos, 
irrisórios ou de valor $4, in mpativeis com os preços dos insumos e salários de mercado. 
acrescidos dos respe'vtos  argos. ainda que o ato cori'iocatôrio da licitação não tenha 
estabelecido 	limites iijírjimos exceto quando se referirem 	materiais e 	instalações de 
propriedade do própr4 licita . para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

10.4. Havendo neces4de  Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 

10.5. Sempreque a pi4ll4sta 	lhor classificada não for aceita, e/antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente haveraya ti icação da eventual ocorrênçia do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da L 	123 e 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 	 1 	1 

10.6. No julgamento d .rop'â as, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância medi 	1 d 	acho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes valida d 	efica 	para fins de classificação 	 - 

Ii 
10 7 IM,eita a propost 	ifi da em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condição 
de habilitação, na fc'rm 'ternij ada neste Edital. 

1'• 
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ibáixo: 

flJTAÇÃO JÜÁÍDIC 

5pià do RG e CPF 
por membro!  da 

itro comercial, no 

):Ç0n5titutiv9, esta 
F.ésociedades corr 
sle eleição de sei 

1crição do ato conc 
fl.eXercício ;  

111 1-Id 

n 
cartório 
origiriaI. 

11.t2:i 

1113 
tratando 
docuhié 

11 . 1 .4 
diretoria 

Será considerada hàIjlj 

=cipío ra 
ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL boAcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

11. DA HABILIT 

proponente que apresentar os documentos relacionados nos 

os sócios da empresa Licitante devidamente autentic ados em 
missão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do 

so de empresa individual; 

ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
is e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
ministradores; a Lei n° 10.40612002 (Código Civil Brasileiro). 

civis, io, no caso de sociedades 	acom panhada de prova da 

em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
~mWCã

gistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

OBS:0C 

11.2 . 

1 

:D 

creto de autoriza 
ento no país, e ato 
e, quando a ativida 

ntrato social DoderE 

AÇÃO W4Ts€$ÂGS&R/P4PFFaPWerTNPB4LUY!U 7A 

pnscr ão rio Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

no adastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo a sede da 
ramoïde atividade e compatível com objeto desta licitação 

Negtiva de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da 
guri ade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
Ser 1 do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
te, 

de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
»tadu 1, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte, 

de Tiioutos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
L1nici 1, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

T1 
raça d 

ratriz 
 Centro - Acara 1 Para - CEP 68690'000 	3 

11.11. Comprovante qe 
Fazenda (CNPJ-MF); 

1122. Prova de inscriçâc 
licitante pertinente ao seu 

11.2.3. Certidão Coniutit 
União, regularidade àS 
expedida pela Receita F 
(PGFNL.da sede da liciW 

11.2À Certidão Neqai 
expedida pela Fazenda 

11.2.5, Certidão Ne9* 
expedida pela Fazenda Wi 

Travessq 

 

são José n°. 120 P 



OBS: As licitantes q 
apresentar óbrigato 
regularidade fiscal, r 

11.3. DOCUMENTA 
(C 

11.3.1. Prova de qili 
fornecimento pertini 
(um) atestado de cá 
comprot'ando que já 

11 .3;2AlVárá de Ri 

11.3. 

Munic7jiio Acará 
ESTADO DO PARA 

7TYRA MUNICIPAL DO ACARÁ  
PODER EXECUTIVO. 

com o Fundo de Garantia: por Tempo de Serviços (FGTS), 
io cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

Débitos Trabalhistas - CNDt, nos termos do Título Vil-A, da 
!lho aprovada, pelo Decretd-Lei n°. 4452, de 1 0  de maio de 1943 

?20 1 1)  
'm de tratamento favorecidq cpnforme item 4.3 do edital, deverão 

a documentação exigtdç pa efeito de comprovação de 
sta apresente algbma retriç, spb pena de ser inabilitado 

L TIVA A QUALIFICAÇÃOTENIcA: 

e enica, mediante apresentação d comprovante de aptidão para 
-n tatível com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo 01 

cnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada, 
o presta serviço dessa natureza. 

Ii o expedido pela Vigilância Sanitária; àh  

11.3.4. Registro ou in4 	Ç eritidade profissional competehte; 
:1 

11.3.5. Autorizaçãoddi4tjcioiï ento da empresa licitante expedida pela ANVIS.A; 

11.3.6. Declaração de; 	p6s1 jii estrutura e condições de fornõcer o objeto licitado. 

11.4. DOCUMENTAÇ. E4' IVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11.4.1. Balanço Patrini iI él 'monstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na form 	Iei, ue comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por b ncet 	ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrà' 'ti n s de 03 (três) meses da data;de apresentação da proposta: 

a) M.e m 
1 

Ore s com iii  's di 1 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda 
não tenha-balanço final. exé cio. deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações 
contábeisenvolvendo 	kdft os, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua 
existência, sendo isert á a sentação da capacidade financeira da empresa, devidamente 
registrado no Órgão co ' etpnt a forma da legislação vigente; 

b) Os índices deverá) er qi monstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente reg istrad 	Cç elho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstra 	do• lanço Patrimonial devidamente registrado no órgão competente 
na forma da legislaçâb 	ent cujos documentos, balançoe demonstrativo, já deverão e tar 

1 	

pnEFr,TORADÍ 

, 	

- 

AVARA 
1 	 j 	.,cz,rql½po.al. 	II 
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c) O baIano e as 
de abertura, docur 

em ca 
CRP 

m, ser 

d) OEMONSTRAR, a boa sil 
Geral LG), Solvência Ger. 
resultante da aplicação das 1 

d. 1) Índice de Liquidez per 

A 1.: 
it%b ,Acará 

ESTADO DO PARA 

TIJRA MUNICIPAL Dt.!  ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 1 

habilitação, sendo vedada á sua inclusão durante a sessão ou 

s contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
Datório de registro na junta comercial e termo de encerramento, 
pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade 

com finalidade balanço patrimonial ou editais de licitação, 
a cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada, 

o financeira da licitante ser&avaliada pelos índices de Liquidez 
3G) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
ulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

G) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AÕ+RLP 

LG= -------------------> 1 
PC + ELP 

50) map Zu 
r;rtttsQrtr 

AC 

085 Os fatores conscarites das fórmu 	malas aci 	serão extraídos do balanço patrimonial exigido no 
item 11.4.1. deste Edital, em JA- 

r - 	AC - Ativo Circulante 
RL - Realizável em Longo Pr ázo PC  j 

 Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Praz , ; 
AT - Ativo Total 

11.4.1.1. Para sociedades anôiimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da 
publicação do balanço em diárÇó oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

11.4.2. Certidão negativa dc feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedidapelo distibuidor da sede do licitante. 

11.4.3. Certidão Simplificada eitida pela Junta Comercial; 

-Certidão Especifica qu comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial; 

11.4.5. -Certidão de In iro Te 'emitida pela Junta Comercial; 

- 	 - 	 ' 	 PREFOITURA DE - 

CARA 
- 	 - 

Travesa São José n ° . 120-- Praça d,Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



qunicTpio clã Atará 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL Do  ARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ntação de Habilitação" 

11 .5.1. Declaração da
fl 
 b 1ecl 	 itant 

menos de 18 (dezoitFanos 

inciso XXXIII do art. 79d C 

11.5.2. Os documentog UE 
não excedente a 90 

( 

que o documento ten 
legal pertinente. Os d IihE 
do proponente. 

11.5.3. Os documen nc 
qualquer processo de pia 
ou publicação em á ão 
originais j  este serão a Dçac 

11.54. 	A aceitação c $ dc 
sua validade. tambért 
sua autenticidade. 

1 	f ,doCumer 
poderão, em hipótes 

r - , ou apresentados por 

11.5.& A1 ausência 
desacordo com o pre 

que não possui em seu 'qúadro de pessoal empregado(s) com 
trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 

lição Federal de 1988 (Lei n'i° 9.854, de 1999). 

possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
ias a expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
validade superior ao convençipnçdo, mediante juntada da norma 
apresentados com a validacfl e4pirada acarretarão a inabilitação 

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

mtos obtidos via "Internet" ficará condiciona da à confirmação de 
meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver dúvida quanto à 

para habilitação, consoantes o estabelecido neste titulo, não 
r substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento. 

em 

NOVA p:.g:;;.:t. 

142. PR :EDIMENTOS DA SESSAO DO PREGÃO  

121. Constatado o a4ndim  o 11 às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora; 

12.1.1. Na hpótesecdpa de ita havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempr&âe e rei as de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termcE.icial 	r9, ponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame,'p orcq 	is por igual periodo, a criterio da Administração Publica, para a 
regularização da do uL en a o, de acordo com a LC no 12312006, atualizada pela Lei 
Complementar n° 14712 14: 

12.liA não regular( á0 	oçurnentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicar' na. 
decadência do direito 	nti 	o. 

12.2.i., Se a licitante n• ater 	às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
P regoei Ê6A convocar fert 	sequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução 

J PREFEITURA DE . 

Travessa São José n 0. 	raça 	flriz Centro - Acará 1 Pará - CEP s69o-000 	 - 	 - 



MunidT$io 6 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

iRA MUNICIPAL bO 4 CARA 
PODER EXECUTIVO 

aceitabilidade, em caso positivo, verificara as condições  de 
e, ate a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
a respectiva licitante declarada vencedora; 

;r 	12.4 

fl 12 

12.& 

12. 

13.t 

13.11 

13.1 

os 	' habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo • Pregoeiro, 
ult o aos representantes que assim o desejarem, presentes'â sessão 

erramer dp s sãõ, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos 
ue ocorr Iii. e 	e deverá ser assinada pelo 1 'regoeiro, Equipe de Apoio e pelos11

es, credE iado 	as licitantes presentes; 

qualquéic 	ão feita pelos representantes das licitantes, credenciadas,, deverá 
Ata da 	4ão

lar 
 'iblica. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 

acionado çrn a ssão respectiva que não tiverem registro na referida Ata; 

o todas 	1 :ropc as escritas forem desclassificadas ou quando todos os licitantes 
fados o 	:goeir poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com 
uperior a 8 (oi 	dias úteis, nos termos do art. 48, § ), da Lei 8.66611993 e 
Dsteriore •ara o cebimento de novas propostas; WLML 

caso, o azovalidade das propostas será contado a partir da nova data fixada 
presenta 	

Wn 

icitante ' cedo 	convocada dentro do prazo. de validade de sua proposta. não 
ontrato, 	I'acul do -91o'dministração, examinar e verificar a aceitabilidade das 
ibsequen , na lem de classificação, procedendo á contratação, sem prejuízo da 
$ sançõe revist . na legislação pertinente. 

• 	13. 1 REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

o públic lí oderá er reaberta: 

hipótese le pr irnento de recurso que leve á anulação de atos .anteriores á 
sessão ública irecedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

que serã ?petili  os atos anulados e os que dele dependam. 

do houv erro 1 aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
ncedor n assinii a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
rmos do rt. 43 1° da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
)s imedia i ent osteriores ao encerramento da etapa de lances. 

os licitar ; rem escentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

PREFEiTURA DE 0 

''AARA 
UMooacoNsTktntw,oMÀNovAHIsb,lA. 
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14.1. Declarado o vençedordecorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 
como microempresa o.i empr a de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao 
final da sessão públic. , mani aar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
é, indicando contra qu l(is) dE ;ão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 

14.2. Havendo quem se mani te, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da ri enção de recorrer,  para decidir e admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

,--.. 14.2.1. Nesse momer t iPu oeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissi i k ade 	recurso; 

14.2.2. A falta de man E staç ' imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse ireito. 

14.2.3. Uma vez ad l i do o r :urso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as r 'LS, fk rido os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrar 	es e outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente , sendo- F' 	ass rurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 

14.3. O acolhimento co curs invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

144, 	autos do pro so p nanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edita 

•7- 	14.5. Os recursos dev 	seri ecididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.6. O resultado do r urso s rá divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Acará -11 tado d Pará, órgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados 
via correio eletrônico 

14.7. 'O recurso acil 1 trativo deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
sede da Prefeitura Mui jipal d Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade 
de Acará/PA, Cep: 68.'0-000 no horário das 09:00 às 13:00 horas. 

15. @À ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto da Iicitaç o serE a djudicado ao licitante declardo vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interpos ão de ''ecurso, ou pela autoridade competente, após a regu•larecisão 
dos recursos apresent€ os , 

'O 	 PREFEITURA DE 

'tACARA 
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16.4. Caberá ao foi 
nela éstabelecidas, 
não prejudique as 
participantes. 

16.5.:.:Aaquisições 
por orgão ou entida 
e re ,g sttados na ata 

16.6Aed 
quantitativo c 
orgão vartiô 
aderirem. 

pelo 

ao 

deverá efetivar a 
da Ata de Registro 

• 	 ( 

Munico o Acará 
ESTADO DO PARA 

PRE EITURA MUNICIPAL DO A PARA 
PODER EXECUTIVO 

15.2. Após a fase çcirsall

eia

onstatada a regularidade dos tos praticados, a autoridade 
competente homolog4q b primento licitatório. 

15.3. Homologada a 	çã 	Autoridade Competente, ç adjdicatório será convocado para 
assinara ata de regis de p, no prazo e condições definidas neste Edital

A DE REGISTRO DE PREÇOS  E ADESÃO 

16.1. Homologado ojjlta da i1citação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados a partir d? t! de ia convocação, para assinar a Ata de 	 iro de Preços, cujo 
prazo de validade rjjj)ra- neia fixado, sob pena de dSair 

1 
o direito á contrtação, sem 

prejuízo das sanõeirt iSte Edital. 

16.2. O prazo es  tal bfl4 subitem anterior para assnatura i da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogacÇ4fiip ica vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante :r .curso, e desde que devidamente aceito. 

16.3. A ata de regi93f4r r s, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da admi1ikffflç ( ica que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão géjbi ' . desde que devidamente Justificada  a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as ci)tms  ts regras estabelecidas na Lei 	O  8.666, de 1993 e neste edital. 

' UIi'I Li 

não do 

r cento dos quantitativos do 
preços para o órgão gerer 

'jtro de preços são limitad 
àdo na ata de registro de 1 
ite do número de órgãos i 

que aderir a ata competei 
das obrigações contratuaif 
o contraditório, de eveni 
tr',tuais, em relação as sua 

iIort 

rgão gerenciador, o órgão 
enta dias, õbservqdo o pn 

te Ø Jo4Qrp çceder, 
ei s do instrumento convocatório 
dc ir e órgãos participantes.  

na totalidade, ao quíntuplo do 
;os para o órgão gerenciador e 
DtticipanteS que eventualmente 

• tos relativos à cobrança d o  
assumidas e a aplicação, 
enalidades decorreptes do 
ias contratações, informando 

triz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-Ob)p 	-, 



rn%ioAcará 
ESTADO DO PARÁ 

RA MUNICIPAL DQ•ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

autorizar, excepcional e.justificadamente, a prorrogação do 
ao, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

16.8. 1, Caberá ao órgc' ger' 
prazo para efetivaç a 
solicitada pelo órgão 

17. DO MC 

17.1. Dentro da vali( d 
convocado para assi o T 
de Empenho/Carta C ato, 

17.2.A adjudicatáriE á 
convocação, para as o 
caso, sob pena de 1 1 
Edital. 

17.3. O prazo previno 
solicitação.justificada orr 

17.4. A 	licitante 	ve 
certificado digital. 

OU' 
	

EQUIVALENTE 

de Registro de Preços, o fornecedor registrado podbrá ser 
e Contrato ou aceitar/retirdr o instrumento equivalente (Nota 

±ação). 

o de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 

ito a contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste 

anterior poderá ser prorrogado, por igual períqdo, por 
e aceita pela Administração. 

3 O9ÇSltvEflE1 $*r9J  pntrato ataves do 

íN 
	

dos 

cabendo ao órgão g iciado promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas 	aline d'do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

18.2. Quando o pre.c 	egistr lo tornar-se superior ao preço praticado no mercado por, motivo 
superveniente, o ór 	eren ador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços Sõs valores ) ca dos 'elo mercado. 

18.2.1. Os fornecei s que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão libe 	do c mpromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

18.2.2. A ordem c 	ss aifi ção dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercadc 	rvar, t classificação original. 

18.3. Quando o prc' 	e me do tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o corr 	n'isso órgão gerenciador poderá: 

18.3.1. Liberar o fé 	edor 	compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecinE 	, e se iplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes ap:r ntado 

PREFEITURA DE 

eAcARA 
CONTRtHNUOUMANCVA 
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(a 
=ipiorá 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPA#-L/ A 
PODER EXECUTIVO 

res para assegurar igual oportunidade de negociação. 

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

o 	os 

18 
da 
	

de 
va 

I'.:.I»2t9'tA EN19A1 EbO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO'" 

19.1. O produto de III vr se 
completa segurança rite 

19.2.'Os 'iolumes cdpt do 
dados constantes da tFi 

19.3.0 recebimento rod 
por dutro servidor d iadc 

19.4. A atestacão d 

acondicionado adequadamente, de forma a' permitir 

Dduto deverão estar, ainda, identificados externamente com os 
e o endereço de entrega. 

deverá ser efetuado, pelo Ch4e do Serviço de Almoxarifado ou 
ira esse fim, representando PREFEITURA MUNICIPAL DE 

94bi[o4üWaberá..oÇhefe do 
ÁtAR/t ou a dúeb .''servidor 

1 

MF , 

;. com a qp iç 
ervados. 

Iização 
'i'nclusiv i .ai 

técnic4flftfl.] 'u 
bilidade 4M Ør  
4; no 

8.66jÇ 
' 

resenta44] a 
«com a Nt 

19.5 Np 
acompanh 

' 

	

	relaciona& 
defeitos 

L

ob 

196 A fi5 
Contrtada 
imperfelçE 
correspons 
art. 704a1 

197 O r 
relacionai 
funcionaria 
falhasou d 
as orovidÔr 

para 

oez 

Iie 
da 

rceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
D5 redibitorios, e, na ocorrência desta, não implica em 
ração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

istração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
idos, determinando o que for necessário à regularização das 
icaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

20. DAJr BRIÇÕES DA CONTRATADA EtA CONTRATANTE 
1 11 11 	- 

20 1 A Contratada da'' cu 	ir todas as obrigações constntes neste Edital, seus anexos e 
sua proposta. assum 	co 	exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

	

boa e perfeita execuç3 o o 	o e, ainda 

1 4. 	 '"' "' 	PREFEiTURA O 

eACARA 
Travessa São José n° 	

b 
 i9ras.a 	atriz centro - Acara / Pará - CEP 6090-0c10 
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•' 	20.1.3. Substituir, 
Referência, o obje 

20.1 4. Comunicai 
data da entrega, 

lIIIí1 1  
20.1 [5 Manter, duIDd 

Municipio Acará 
ESTADO DO PARA 

TURA MUNICIPAL Do AÇARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ato em perfeitas condições, ?onforme  especificações, prazo e 
us anexos, acompanhado dá respectiva nota fiscal, na qual 

1tes a: marca, fabricante, 	odeio,procedência e prazo de 

vícios e danos decorrentes c.b objeto, de acordo com os artigos 
efesa do Consumidor (Lei n?8.078, de 1990); 

rrigir, às suas expensas, no prazo: 	fixado neste Termo dê 
oudefeitos; 

, ço prazo máximo de 24 ( 
possibilitem  cumprimE 

execução do contrato, em 
le habilitação e qualificaçãc 

e quatro) horas que antecede a 
dc prazo previsto, com à devida 

ipatibilidade com as obr!gações 
;idas na licitação; 

lo contrato.: 

rá 

Edital e seus anexos; 

provisoriamente con ;ificações constantes do Edital e da proposta. para Fins de 
aceitàção.e srecebinji E 

20.2.3. Comunicar ii Ia. por escrito, sobre imperbições,  falhas ou irregularidades ,•— 
verificadas no objeto ci 1 ara que seja substituído, reparado ou corrigido; 

20.2.4. Acompanhar C 1 r o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor es n E -,,:designado;  

20.25. Efetuar o pag t Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma esta lo Edital e seus anexos; 

21.00PAGAMENTO  

21.1.b pagamento s aii lo na prazo máximo de até 3' (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período diffil mento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e c nte indicados pelo contratado. 

21.2. Os pã gamentói ór, ?S de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art ai 3.666, de 1993, deverão ser e etuados no prazo de até 5 (cinco) 

• 

PREFEITURA o,: •» 
ACARs 

ínivessii São José n°. aç atriz Centro - Acará / Pará — CEP 68690-O 0 



(a 
Municipio ao A cara 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

entação da Nota Fiscal; nos termos do art. 50, § 30 , da Lei 
[1$SIIS 

iento sornent4sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
nota fiscal aPr1jfentada. 

2. 

dias úteis, ,  é 
n° 8-6611 

21.3. O pa 
competente 

21.4:*HS. itação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
cia que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

que a Contratada provider)qie as medidas saneadoras. Nesta 
nto iniciar-se-á após a àimprovação da regularização da 
r ônus para a Contratante» 

do pagamento o dia em qüe constar como emitida a. ordem 

contrataçao. ou, aindç, çir 
obrigàçâo 	financeirp 
pagamento ficará sdtïtcft 
hipótese, o prazo 4 
situação. não acarre1flpIo -- 

21.5. Será consideI4ij$ 
bancária .para pagai ito 

21.6. 1 Antes de cad* 
condições de habilitjjflÓ 

21.7. Cdnstatando-34 i 
advertência, por escht r 
mesmo prazo apré%Ilte 
período,f 	critério d'ftnti 

21.8. Não havendo r'íLk 
deverá comunicar ac4 !ór 
inadimplência da cor ,atE 
para que sejam aciori 'do 

- 	seus créditos. I i 

21.9. 	Persistindo a. gi 
rescisão contratual Ifi 
contratada a ampla d4 
21.10. Havendo a ef ifra 
até que se decida pll ires 

21.11. Somente poi 
devidamente iustific4d! E 

rescindido o contratoj?r E 

21.12. Quando do 
aplicável.. 

 
21.12.1. 	A Contrat4l 
Complementar n° 11 J, 	d 

Travessa São Jose n" 70 Pr 

to à contratada, será necessário 'comprovar a manutenção das 
as no edital. 

ÇZ  

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

ão  

M 
ser eetuaao, 
setkimento de s 

ide, a contratante devera adotar as medidas necessárias a 
do processo administrativo correspondente, assegurada à 

Jção do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

economicidade ou outro interesse público de alta relevância, 
alquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
ão com a contratada inadimolentê.' 

será efetuada a retenção 	prevista na legislação 

rmente optante pelo Simples 
)6, não sofrerá a retenção tu 

Centro - Acará! Pará— CEP 

Nacional, nos termos da Lei 
b4tária quanto aos impostos e 

PREFEITURA DE, . 

- eAcARA 
e 



até 
	

de 1 
i ni us 

MunicYo't Acará 
ESTADO DO PARÁ 

1TURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

quele regime. No entanto, Ø pagamento ficará condicionado à 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

referida Lei Complementar. 

2 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a i 	ac' inistrativa, 	nos 	termos 	da 	Lei 	n° 	10.520, 	de 	2Q02, 	o 

r r a 	i ta de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

V4flo da alidade da proposta, 

9 ept io falsa, 

.J

Ê 1 ~ Os cumentos exigidos no certame, 

4 à ent1 a execução do objeto, 

13 1 p Pos ÇÇ F E! TU FtAL IDE e 

iento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
nto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
da licitação, mesmo após o ence; ramento da fase de lances. 

kJ  11%  

je cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
sponsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções 

apresentação de 
tributário favoreci 

22.1 Comete ir 
licitante/adjudicatá 

22.1.1. Não aceitz 
convocado dentro d 

22.1.2, , ,A ' regentar d 

22.1.3. Deixar de eri 

22.1.À,'; o ret 

22.1.5. Não mantive 

22.1.6. Cometer frau 

22.1.7. Cornportar-s 

22.2. Considera-se 
condições' de partic 
licitantes, em qualqu 

22.3. O licitante/adjL 
ficará suteito, sem pi 

2231 Mui 
	

1 
conduta do 

224 Apen 

cento) sobre o valor estimàd:ô do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

e ser aplicada cumulativarnente com a sanção de impedifriento. 

por at

pd 

4àticajjos no decorrer da contratação: 

ncia 	falta0 leves, assim entendidas aque las que não acarretem Ieiuízos 
M 
	a 

(cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
- pfr cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, 
bi1b não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à 
oj a Ordem de Compra, 

r 	PREFEITURA DE ,# 

t)AflADA __j 
,e 	atriz Centro - Acará 1 Pará CEP 68690000 



enquanto perdur 
." 	reabilitação perar 

que a Contratada 

22.6 Também fi 
empresas e os pr 

(a 
MunicÇo o Atará 

ESTADO DO PARÁ :1 

gJTURA MuNIQIPAL Dó A CARA 
PODER EXECUTIVO 

.10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nocaso de 

o parcial, a multa compenpatària, no mesmo percentual do 
)tormã proporcional á obrigaQo iradimplida; 

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

1 ade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

ir
os determinantes da puniço oy ate que seja p1omovida a 
toridade que aplicou a pena IidadJ  que será concedida sempre 
ttante pelos prejuízos caudo 1  

penalidades do art. .87, Iii 	IV 
	

Lei n°8.666, de t993, as 

del,ip! wc 
it.ij 

dpis, fraude,rfcal no 
ffsa 	 .. 

.¼J'C).- L fltJlJ IOLICI 

atos ilicitos pratica( 

22.7.'- A apcaçã 
administrativo, que 

fl observando-se o p 
9.784dS1 999. 

22 . 8 . A autoridade  

da co:bdtïtavdó infrE 

para ,c 

plicação das sançõeé, 
u 1cativo da pena, bem coi  

de 

jastreaIizardserr em processo 

subsidiafiaffientê àâ Lei no 

'ara m  consideração a gravidade 
p d no causado à Administração, 

23.1. 

com 

liej1 ou ocorrendo qualquer fato 
Jail marcada, a sessão será auftn 
, jj mesmo horário anteriormente es 

regoeiro 

ai 	Acará poderá prorrogar, 
ujara sua abertura. 

1 etriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 688904Õ9 

ente que impeça a 
e transferida para o 
desde que não haja 

uer tempo, os prazos para 

PREFEfÍURA DE •, 

1ARA 3 -a'• 



que nao anerem a 

de 

23.5. As normas discp'n. 
da disputa entre os intcre 
princípio da isonomia, 

216. Os licitantes ass4tj 
a Administração não 
da condução ou do re&jjjL 

23.7 

ia 
Município Atará 

ESTADO DO PARA 

!TURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

tas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
s propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
rado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
e habilitação. 

o desta licitação não implicará direito à contratação. 

da Ucitação ser  sempre interpretadas em favor da ampliação 
desde que nãd comprometam o interesse da Administração, o 

e e a segurança da contratação. 

is os custos de preparação e •apresentação de suas propostas e 
nhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
processo licitatório. 

stabelecidos neste Editãl e seus Anexos, excluir-se-á á dia do 
?nto. Só se iniciam e vencem, os prazos em dias de expediente 

na 

23.8.:Odesatendimentq de exiências formais não essenciais não res ultará automaticamente no 
afastamento do licita n'9e, desclb  que sejapossível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia do intjresse público. 

219. Em caso de diverência  jritre disposições deste Edital e, de seus anexos ou demas peças 
que compõem o proceo, pretlecerá  as deste Edital. 

23.10. O licitante é rSporisá'ál pela fidelidade e leqitimidade das informações prestadas e dos 

apresentado ou a invetdade  d' informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 
ou inabilitação do licitnte, oi a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveisj 

23.111   No 	 s julgamento ca prop. stas de preço e na análise da documentação, o Pregoeiro poderá, 
a seu critério, solicitar 4) asses ramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

23.12. SQou hver solictaçãc 4 documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada por artório endo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro 
ou Equipe de Apoio «4: 

23.13. O não cumprmentoi a diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da pri posta. 

23.14. Para atender a seus if resses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito de 
alterar quantitativos, m quê sto implique alteração dos preços unitários ofertados por item, 
obedecidos os limites 'stbe!e,cdos no § 1 0  do art. 65 da Lei Federal n° 8.6661 

PREFEITURA DE 

C'ARA 
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23.1.5..Asiicitantes r 
licitatorio, ressalvadc 
suportado no cumprii 

23.1 6 Integram este 

23161 AnexoI — T 

23.162 Anexo II — F 

23163 Anexo 111-1 

23.16.9. Anexo VIII - 

23.16. 10 -. Anexo IX- 

da anulação do procedimento 
tido pelos encargos que tiver 

() 
III.  
=IC rá 
ESTADO DO PARÁ 

PRE EITURA MUNICIPAL 
jd 	

PODER EXECUTIVO 
ião'terão ireito à indenização em decorrê
o direito :o contratado de boa-fé de serr 

rn9nto do'ontrato administrativo. 

r.n 

a e suas Quantidades; 

Comercial; 

amento/Procuração; 

o de Inexistência de Fato Impeditivo; 

lo d Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

io c Declara re!"PT!Tn! FXt e Pequeno Porte, 

a4 e RegiftqçJ  Preçq 

ita 

da éôüçãd166ste1iitruméhtó,Tüè não posám ser dirimidas 

flsd MbIiØ XrIJ& Çe$Q/%Rfi/P& com 
mais privilegiado que seja 

Acará/PA, 13 de agosto de 2018. 

MARCELÇYSILVA DE SOUZA 
// Pregoeiro 

raJE Matriz centro - Acará; Pará - cEP68690pO 

REFEITO e 

ç 'SÀçi ç 
) 

atetweisr 



 

ifunicipio dó Atará 
ESTADO DO PARÁ• 

MUNICIPAL S A ARÁ 
PODER EXECUTIVO 

- 1 OBJETO 

11 aquisição de 
necessidades da Si 
entre aquelas infoçi 
MUNICIPAL DE ACC 
administração munit 

1.2. As quantidad 
Empenho, . .destinad 
ACARA. 

1.3. Os itens listado' 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PRESENCIAL (SRP) N° 08080112018 

entos para farmácia baica destinados a atender as 
unicipal de Saúde de Acara/PA, em quantidade compreendida 

' .nexo 1, do presente Edital, quando deles a PREFEITURA 
L Fessfdade de adquirir em qua1tidades suficientes para atender a 

!1 vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de 
atendei' as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

e tNE)p 1 - Termo d Referência,  dá ,  ste instrumento convocatório não 
;uiHos em sua totalidade, pois que sews quantitativos são estimados, 
as pi-a fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do 

2. PROcEDIMENT94L gu 

2.1. Os objetos dP ~v 	11 0beJecer às prescrições e exigências contidas nas especificações 
técnicas do Anexo I dê 	Echté; 

2.2. A licitante vence K 	de 4da ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 
fornecimento e entre 	osoltos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA; 

2.3. A prefeitura muni ' 1 nã4e obriga a contratar o total de quantitativos ora previstos, mas 
somente aqueles qu 1 orem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pela 
Departamento compet 

MI J 
2.4. Os medicament 	v,  M  restar com as especificações técnicas em conformidade com o 
que foi soRcitado: for 	rmzcIuticai concentração, condições de conservação; 

2.5. O medicamento 1 4 ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais 
de violação, sem ade 'ia aoproduto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, 
nas condições de ter 0t r ' 

exigida  em rotulo, e com n° de registro emitido pela ANVISA / 
Ministério da Saúde; 

PREFEITURA DE 

ii 	 Ç')ç 
Travessa São José n° 12 4 Praça dratriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-O00 	3 



% 	'zr' 	PREFEITURA DE 

mã- 

2.6. Todos, os medicamentos 
as informações em lingua por 
responsáv'õf'técnico. rúmero 
Leqisláçãosànitária e nos terr 

=íorá 
ESTADO DO PARA 

RIRA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

onais ou importados devem constar nos rótulos e bulas todas 
esa: números de lote, data de fabricação e validade, nome do 
'registro, nome genérico e concentração de acordo com a 

do Art. 31 do código de defesa do consumidor; 

necidos ídelas  empresas vencedoras do certame deverão apresentar na 
;so "PllBlDA A VENDA NO COMERCIO", nos termos da Portaria n° 

3  	Minitério da Saúde; 

d deve4o ser entregues com. 75% (setenta e cinco por cento) de sua 

' 	 2.9. Não serão aceit 

3. DO.PREÇO E CO 

3.1 - Os orecos dos 

4. DO PRAZO E 

4.1. O prazo par 
, 	 estipulado no co 

4.2. Os objetos 
servidores desigi 

'fl 4.3. Caberá ao s 

"BONIFICADOS".' 

PAGAMENTO: 

Drnecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da 
i, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba 
ama de 'rt' r: I.T'rk o 	nç 

'4 ' 	 i. ' 	 ' 	 .LJ 	't. 

FTu1 
.r  da 

ou 
~--nin istfáção 'Ütlit"rnffih'icipal. 

ddbrs dèÍÍàM,' 	àWAéJà léit&$It?  t&alheifd u em 
estja de acordo com as espeóificações contidas no Termo de 
ter mar prazo para substituição cio objeto eventualmente fora de 

Praça dà Matriz centro - Acará 1 Pará - cgp 



A 

tulvtr.rsI:lvIIQu Z?4U.UUU U,J.L 

COMPRIMIDO, 120.000 0,47 

COMPRIMIDO 240.000 0,17 

COMPRIMIDO . 180.000 1,90 

SUSPENSÃO 66.000 4,40 

XAROPE 30.000 6,64 

SUSPENSÃO 42.000 5,49 

SUSPE$JS.P 30.000 4,47 

D 	240.006 	0,54 	.129.600,00 

): 	120.000 	0,14 	. 16.800,00 

• 	•.. 30.000 	15,09 	452.700,00 

J 	192.000 	1,89 	32.880,00 

1 NJ 
	

30.000 - 2,68 . 	80400,00 

1 NJ 
	

18.000 14,53 	261.540,00 

/5 	
»PREFEITURA Djjy 

ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE 

ÃO PRESENCIAL (SRP) N°080801/2018 

necessita adquirir o obet detinados a Prefeitura Municipal de 

atar Empresas EspeciaIizadàé Çomprovadamente, Expeente no 
Lação 

PECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua 

DF?FF•rT 	 n•r 
krAn fl DpnniiTflqIqrpuJè'flq 

r-  4. PLANILHA ORÇAME FARI) 

1. 	4.1. Conforme ab 	1d6 aplanilha orçam€ 

PLANILHA DE QUP 

1 ACIDO ACETILSAJC CO 100 

2 	ACICLOVIR 2001VIG 

3 ÁCIDO FÔLICO 5MG 

4 ALBENDAZOL400M  

5 AL6EN6AZOL4OM( )ML 

6 AMBROXOL 31VIG 

7 AMBROXOL6MG  

8 AMOXIC1LINA 250 	SML 14 ML 

9 AMOXICILINA 500  

10 ATENOLOL 501VIC 	- 

11 AZITROMICINA4)  

12 ÁZITROMICINA 5) 

13 BENZILPENICILIN 	:.TIN4 1.200.000 Ul 

14 BENZILI'ENICILIN 	!ATINk600.000 Ul 

LL José ,J 111 1 rac ptriz centro - Acará 1 Pará - CEP 686 



15 	CAPTOPRIL 25MG 

'RE 
1! 

1 

(a 
f8 FI14 1;L5i 

MunicTio ro  Acará 
ESTADO DO PARA 

cITURA MUNICIPAL DO A CARA 
:1 	PODER EXECUTIVO 
1 	

COMPRIMIDO 	240.000 	0,23 	55.200,00 

16 CARVEDILOL 12,51'.  COMPRIMIDO  23,47 1.642.900,00 

17 CARVEDILOL2SM( COMPRIMIDO  25,45 1.781.500,00 

18 CARVEDft OL3,1T FUD COMPMO  p70.000  26,06 1.824.200,00 

19 CARVEDILOL 6,25 COMPRIMIDO  27,70 1.939M00,OO 

20 CEFALEXINA 250h SUSPENSÃO  9,83 294.900,00 

21 CEFALEXINA500\ COMPRMIdO. . 0,61 146.400,00 

22 CIPROFLOXACINO G -- -- COMPRIMiDO -- 192.000 0,91 i 4.720,00 

23 'CILARITROMICINAl COMPFflMIDO 80.000 45,70 3.656.000,00 

24 CLORIDRATO_DEL JrJA2 GL - 480 1,34 643,20 -. 

25 CLORIDRATODE( j?ETI NA COMPRIMIDO. - 50.000 45,41 2.270.500,00 

26 COMPLEXOS . - COMPRIMIDO 240.000 0,18 43.200,00 

27 COMPLEXO B XAROPE 30.000 9,89 296.700,00 

28 DEXAMETASONA 3 --  CREME 24.000 2,87 68.880,00 

29 DEXAMETASONA  COMPRIMIDO 180.000 0,951 171.000,00 

30 DEXAMETASONA ,  ML  INJETÁVEl - 36.000 1,72 61.920,00 

31 DEXCLORFENIRAM ! 2 Mc 	ML 120M  SUSPENSÃO 20.000 66,29 1.325.800,00 

32 DEXCLORFENIRAI MG   COMPRIMIDO 180.000 0,27 8.600,00 

33 DIGOXINAO,25MÇ 

. 
COMPRIMIDO 20.00 2,36 283.200,00 

35 

36 

37 

38 

DIPIRONA SÓDIA 

DIPIRONA SÓDICA 

DI0I8ONA SÓDICA 

DOXAZOSINA DE 2 

ENALAPRIL 1OMG 

IG 

€ 21' 

6/1V 

COMPRIMIDO 

INJETAVa 

GOTAS 

COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO 

240.0 

36.0 

24.0 

80.0 

120.000 

0,21 

2,44 

2,24 

18,48 

0,23 

50.400,00 

87.840,00 

53.760,00 

1.478.400,00 

27.600,00 

39 ENALAPRIL ZOMG h009M 10,52 841.600,00 

40 ERITROMICINA 50 'IL SUSPENSÃO 80.000 13,87 1.109.600,00 

41 FLIJCONAZOL 1501 COMPRIMIDO 180.000 0,57 102.600,00 

42 FUROSEMIDA40M 
1  

COMPRIMIDO 240.000 0,16 38.400,00 

43  COMPRIMIDO 300.000 0,07 21.000,00 

44 HIDROCLOROTIAZI ;MG COMPRIMIDO 300.000 0,07 21.000,00 
45 HIDRÓXIDO DEAÇ' 1 1lO 10 . , L SUSPENSÃO 30.000 5,92 177.600,00 

46 IBUPROFENO 300' 1  COMPRIMIDO 240.000 

. 

0,37 88.800,00 
47 IBUPROFENO SOM GOTAS 30.000 6,25 187.500,00 
48 IBUPRÕFENO 600M COMPRIMIDO 300.000 0,30 90.000,00 

49 ISOSSORBIDA SMG COMPRIMIDO 60.000 0,23 13.800,00 

50 LORATADINA 1OM'. COMPRIMIDO 180.000 0,26 46.800,00 

51 LORATADINA 1MG  XAROPE 30.000 9,61 288.300,00 
52 LOSARrANA POTÁS .50MG 

 
COMPRIMIDO 240.000 0,14 33.600,00 

53 METFORMINA 850 COMPRIMIDO 180.000 0,24 43.200,00 

54 ME11LDOPA25OM6  COMPRIMIDO 192.000 0,68 130560,00 

55METOCLOPRAMIDA IC  COMPM!DO 	.180.000 0,07 12.600,00 

Travessa São José n.  Riraça dali 
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n 

(a 
• 	1; H.. (5 

Munico o Acará  
ESTADO DO PARA 

- 

REi 	MUNICIPAL DO A SARA fITURA 
PDER EXECUTIVO 

56 METOCLOPRAMIDA4 AG/ML  GOTAS 	30.000 0,87 26100,00 

57 METRONIDAZOL 1001' p/G  CREME VAGINAL 36.000 12,30 442.800,00 

58 METRONIDAZOL25OÍ41G -.  ÇOMPRIMIÕO 240.000 0,29 69.600,00 

59 METRONIDAZOL40M/ML& 'iL SUSPENSÃO 30.000 9,46 283.800,00 

60 MICONAZOL 2% CI? IJED 1 CREME VAGINAL 24.000 8,50 204.000,00 

61 MICONAZOL 20MG --  CREME TÓPICO 30.000 6,60 198.000,00 

62 NISTATINA_100.000 1 /5OML  SUSPENSÃO 24.000 8,95 214.800,00 

63 . - 	- ÓLEO  MINERAL 1001'  SOLUÇÃO 360 7,56 !.2.721,60 

64 OMEPRAZOL2OMÇ . COMPRIMÏO 240.000 0,30 72.000,00 

65 PARACETAMOL 2001. G/ML . GOTAS. 36.000 0,78 28.080,00 

66 PARACETAMOL5Od .G  COMPRIMIDO 300.000 0,17 51.000,00 

67 PREONISONA 20MG . COMPRIMIDO 192.000 0,50, 96.000,00 

68 PREDNISONA SMG  COMPRIMIDO 192.000 0,34 65.280,00 

69 PROMETAZINA25M ;/ML  INJETÁVEL 24.000 3,36 80.640,00 

70 PI OPRANOLOL4j  0  COMPRIMIDO 192.000 0,06 11.520,00 

71 RANITIDINA 1SOMG • COMPRIMIDO 300.000 2,68 804.000,00 
72 SAIS PAAREiDRAT çÃo ORAL PÓP/SOLUÇ 	ORAL ÃO 30.000 1,96 58200,00 

73 SINVASTATINA 20M CPRIMIDO OM 180.000 0,40 72.000,00 

74 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400+8OMG COMPRIMIDO 240.000 0,29 69.600,00 

75 SULFAMETOXAZOI.- TRIMETqPRIMA5OML SUSPENSÃO 30.000 6,67 200.100,00 
76 SULFATO FERROSO MG/ML GOTAS 24.000 5,83 139.920,00 
77 SULFATO FERROSO MG COMPRIMIDO 	300.000 	0,18 	54.000,00 

26.898.784,80 

PREFEITURA DE 

'SACARA 
Ç) 	

cost:oou:ANHsr 



rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO A SARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO lii 

CONS1"F...J ií. N E) O V1  )40V4 . 

DE PROPOSTA COMERCI4L 
ESENCIAL (SRP) N° O8O8Oi2O18 

A 
Prefeitura Municipal de A 
Sr Pregoeiro 
Prezado Senhor 

Tendo examinado o Cd 

para, 'o õbjeto. licitado, Fh 

a) Os bens e/ou s4rjiiiç 
constantes, a espe cif t 

b) Os pregos cotado 
das obrigações decorekjItE 

C) Até a. ...formalização 

d) Demais  

- Forma de Paameç 
- Condição. dos Se ri 
- Prazo de ExecuçãS 
- Validade da Propost 
- Dadbs baricarios :  

a firma (nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 
apesentamos a presente proposta 

idade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos 
nexo 1 deste edital; 

os: os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
ação, çg 	 edital; 

•o esta prpposta coçla4tyirauq 9gq1pmisso d.9 nossa parte, 

— Acará 1 Pará — CEP 68690400 

71) 
.,Ç PREFEITURA DE - 

St'AtARA 
UNlOOSCO4STRwsDo 



ANEXO IV 

DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

D PRESENCIAL (SRP) N° 08080112018 

rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

t..EIt&4 

iealt?J DO ¶iiM4 NCÍVA: t?.OtTtLA. 

PREFErrURA DE 

'SACARA 
o os COM ST 501500 UMA 5 000 0 51,0 

atriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68$90-0ØQ
is 

A (nome da emprr 

completa - nome, Rfl, CPF 
instrumento de mandatp, foi 
(nome, RG, CPF, na'iô{alid 
poderes para junto 'Prefe 
representar a outorg te n 
08080112018, usand s re 
especiais para desis if' Se ri 
demais condições. ci essar 
quitação, podendo ji1a s 
poderes ;  dando tudo 

¶ 
9fli 

- 	, CNPJ n.° 	 , com sede à 
e ato representada pelo(s) (diretojes ou sócios, com qualificação 
icionalidade, estado civil, ppfisso e endereço), pelo presente 

e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es) 
estado civil, profissão e éndpreço), a quem confere(m) amplos 
Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 

citação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 
os legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
sos, Inpp! £tç!rqM JT? vqpI3 	negociar preços e 
insigir, de 	&maompt6rbhbs dtra'eordostceber e dar 
aelecer ettpara o4fpi CQfl2L PV, fPCfl resyas, de iguais 



Fde 1 détbisj%6iLIvo nãA 

N)() drflA  

latriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690-000 

W1 	PREFEITURA DE . 

'SAcARA 
CONSTRtIIWOUMMtCV2HPS,ÕRA. 

2 

aciniãtd1õádo, que  
a atenderas neces 
Lei, o que segue: 

a) Que ate a pi 
processo hci 
ocorrências ø 

iralDaIflo no  

(a 
Municipio dõ Atara 

ESTADO DO PARA 

ÇITURA MUNICIPAL DO AARÁ 
11 	PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO 

O PRESENCIAL (SRP) N°080801/2018 

com sede  à 
diretores ou sócios, com qualificação 

pfissão e endereço)___________ 
rocessa no processo administrativo 
pára farmácia básica destinados 

iúde de Acara/PA, sob as penas da 

inexistemrf$simpeøitiwos paratsuar4iabiIitação no, presente 
im comE ut £stZ bijnfew !íí !Sbridt&iedade d declarar 

ffi 

Lei 	encçfla km ji 	çã 	guIar 
2 
 wn o M nistério do 

te à obSsrvância  do iSø tD nü 	XXIE d 	arttuo 70  da 

CNPJ n° 
te ato representada pelo (s) 
iaciorialidade, estado civil, 
ilação em epígrafe que â

1
e 1 

aquisição de medicamento 
Secretaria municipal de!  SÉ 

não 



ACARÁ 

rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL À 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

:DECLARAÇÀO DE PLENO 
S REQUISITO DA HABILI1 

PRESENCIAL (SRP) N 0 0 

MPRIMENTO 

80/2011 8 

,cNpJn.°j; com sede  
te ato representada pelo (s) (çljretores ou sócios, com qualificação 
aconalidade, estado civil, profissão e endereço)_  

:itação em epigrafe que se prbcessa no processo administrativo 
sição de medicamentos para farmácia básica destinados a 
Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, DECLARO, sob 
Uj'iENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

ante legal 

4 
PREFEITURA & 

triz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DÓACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

DEL E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PRE 

CNPJ sob n° 

Sr. (a), 

 do representante lega 

de identidade RG no 

do documento) e Inscrtt  (a) 

PRESENCIAL (SRP) N° 08080112018 

(razão social da empresa), inscrita no 

por interméib de seu representante legal o (a) 

portador (a) da cédula 

do Estado do ...................(Estado emissor 

ÇPF/MF sob n° ................... DECLARA, sob as 

considerada: 

MICROEMPRE1SA, c 

1411212006 e suas alt4aç'5e 

EMPRESA DE PEbUEF 

no 123, de 1411212006 suas 

Declara ainda t ye, p 

preferência para contr taçãc 

Complementar n° 123, de 14 

vedações constantes do par 

Local e Data: 

3 e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

orme Inciso 1 do artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 

PORTE, conforme Inciso II do artigo 30  da Lei Complementar 

Lerações. 

preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

3 presente licitação, na forma do parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei 

dezembro dé 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

fo 40,  art. 30, do referido Dipldrna Legal. 

legal 

. 	 PREFEITURA DE 

'SACARA 
Centro - Acará! Pará - CEP 68690000 



ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

TA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

O PRESENCIAL (SRP) N°08080112018 

do ano de 2018, no Município de Acara, Estado do Para, 

1 De Acará - Pará, sito a TraQ, São José n° 120, Bairro Centro, 
iedio do Exma. S Prefeita Municipal, nos termos da Lei n° 
2, publicada no D.O.U. de 1.  de julho de 2002, e das demais 
face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
18, RESOLVE registrar os preços para futura aquisição de 
basica destinados a atend$ as necessidades da Secretaria 
PA, tendo sido os referidos prço oferecidos pela empr9sa cuja 
eiro lugar no certame supracâd9 

3J ETO 

knto 0fttff4 	ÀO6U P&Dl?RIÉITURAjMUNlClPAL 
1 bJLCIPAIS EíOU.FUNDQSMUNlCJEAi&sãn: 

1 

I 1 
Mnnicn --  Acará 

muricipaI. c 

1.1 - Os preços 
DE ACARÁ/SECR 

7

'ÁAClClóVIR

1 

3  

4 	ALBENDAZOL 

C 	5 	ALBENDAZOL 

6 	AMBROXOL 3 

7 	AMBROXOL6 

8 	AMOXICILINA 

9 	1 AMOXICILINA 

10_!ATENOLOL5C 

11 	AZITROMICIN 

12 	AZITRÕMICIN 

13 	BENZILPENICI 

BE 14 	NZILPENICI 

15 	CAPTOPRIL 2! 

16 	CARVEDILOL 

17 	CARVEDILOL 

18 	CARVEDILOL 

19 	CARVEDILOL 

20 	cEFACExINA: 

Travessa São José n' 

XAROPE 	30.000 	 - 

SUSPENSÃO 	42.000 

MI. _IL 	SUSPENSÃO 	- 	30.000 

COMPRIMIDO 	240.000 

COMPRIMIDO 	120.000  

- 	 SUSPENSÃO -- 	30.000  

- 	 COMPRIMIDO 	192.000  

1.200.000 Ul 	 INJETA(L 	30.000  

600.000 U 	 iNJETIW_ 	18.000  

COMPRIrVDO 	240.000 
- 	

- 	COMPRIN4IDO 	70.000 

COMPRIMIDO - 	70.000 

COMPRIMIDO 	70.000 _____ 

COMPRIMIDO 	1 	70.0001 

SUSPENSAO 	1 30.000.1 

/ 	 PREFEITURADE 

ça i Matriz centro -Acará / Pará - CEP 68690A00 



• 	 ) 	
4 ___ 

36 Município 	Acará  
ESTADO DO PARA 

?E EITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 	1 

21 	CEFALENA500L - 	 COMPRIMIDQj 	240.000 	 - 

22 CIPROFLOXACIN( G 1 ,1 1 COMPRIMIDO 192.000 

23 CLARÍrROMICIN? Ei 11 
COMPRIMIDO 80.000 

24_ CLORfDRATODEil .  480 

25 CLORIDRATODE 

COMPLEXO 8 

SET NA4MG COMPRIMiDO 50.000 - - 	 - 

26 COMPRIMIDO 240.000 - 

1 	27 COMPLEXO B XAROPE i 30.000 

28 DEXAMETASONA 1 CREME L 24.000 

D EXAM ÉTASO  -- ofIaQ.. 180.000 - 	 - - 

30 DLXAMLTASOJ'.A ML 
.-• 

NJETÁV 
- 

36.000 

31DEXcLORFENIR 

DÇXCILCRIFENIR 

'IV ML120M SUSPÇNS 20.000 

32 o PM'MP2..il80.000.____.._ 
33 ÓIGONA 0,25N XI COMPk M DO 120.000  

34 DIPIRONA SÓDIC COMPR MIDO 240.000 

35 OIPIONASÓDIC 2 . INJEVEL 36.030 

36 DIPIRONA SODI( 6/ GOTAS 24.000 

DOXAZOSINA Dk COMPRIMIDO 80.000 

38 ENALAPRIL 101V COMPRIMIDO 120.000 

39 ENALAPRIL 201V . COMPRIMIDO 80.000 

40 ERITROMICINA L SUSPENSÃO 80.000 

41 FLUCONAZOL 1 COMPRIMIDO 180.000 

42 FUROSEMIDA4 COMPRIMIDO 240.000 

43 GLIBENCLAMIa OMPRIM!DO .00.000 
44 1-IIDROCLOROTI '3 COMPRIMIDO oo.oco 
45 RIDRÓXIDO DE 1 AL SUSPENSÃO 30.000 

IBUPROFENO 3C 46 COMPRIMIDO 240.000 
47 IBUPROFENO SC GOTAS 30.000 
48 IBUPROFENO 6C COMPRIMIDO 

COMPRiMIDO 

300.000 

60.000 49 ISOSSORBIDA sr 
50 LORATADINA 10 . 

OM LOSARTANA PO T 

COMPRIMIDO 1  180.000 
51 LORATADINA 1M XAROPE 30.000 
52 

1,1 COMPRIMIDO 240.000 
53 METFORMINA8S 

METILDOPA 250\ 

METOCLOPRAMI 

. COMPRIMIDO 180.000 
54 COMPRIMIDO 192.000 
55 'I 	 1 COMPRIMIDO 1180.0001 - 

56 MÈfÔèÍOPIR 
 

GO 30.000 ..- 1 

57ME1ROMDAZOL 1 CREMVAGiNAL 36.000 II 
S84MErRONIDAzOI. 

1  fl COMPRMlDO 24o.006 
59 METROIDAZOL SUSPENSÃO 30.000' 

CREMEVAGNALb24.000l - 

61jjyHCONAZOL20N CREME IÇO, 	30.000 

1 PRE f.ITLIRA DE 	- 

1 Cil  
Travessa Sao José no. 1 a da triz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-030 



) 

• 
ia'' 1 

1  C-1 
Municipio 23 Acará  

ESTADO DO PARA 

1RE EITURA MUNICIPAL DO 4CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

62 	NISTATINA100.009 •/50M - 	SUSPENSÃO 11 	24.000  - - 

63 ÓLEOMINERAL100  SOLyÇÃO 1 360  

64 0MEPRAZ0L20Mq  COMPRIMIDO 240.000  

65 PARACETAMOL 20 /ML  GOTAS 36.000  

66 - PARA CETAMOLSdO -  COMPRIMIDO 300.000  

67 PREDNISONA 20M6 COMPRIMIDO 192.000  

68 PREDNISONASM ~  COMPRIMIpO 192.000  

69 !2ETAZIN 	± INJErVEL 24.000  

70 PROPRANOLOL4  COMPRIMIDO 192.000 

71 RANITIDINA15OÍ COMPRIMIDO 300.000 

72 SAIS_PARA REIDR ÇO-0—F L PÓ PJ SOLUÇÃqORAL 30.000  

73 SI N-MUTI NA 21 1 ,  COMPRIMIDO 180.000  

74 SULFAMETOXAZÔ ME PRIMA 400+8OMG coMPrnMlDo 240.000  

75 SULFAMETOXAZC !IME PRIMA SOML SUSPENSÃO - 30.000  

76 - SULFATO FERROS G/F\  GOTAS 24.000  

77 SULFATOFERROS G COMPRIMIDO -. 300.000  

TOTAL ESTIMADO 

1. Razão Social; 
2. CNPJ n°; 
3. Endereço; n b  

4.Telefoneeenderd etrô o: 
5. Nome do represen N1 leg 

CLÁUSULA SEGUN 1 DO EÇO 

2.1. Os preços regist i s po rão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no merca i de to que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendc 
ao 	 gerenciad 'rom er as negociações 	junto aos fornecedores, 	observadas as 
disposiçõescontidas líne d'do inciso II do caput do ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.2. Quando o preçc istrad tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivc 
superveniente, o órg èrenci dor convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
reços aos valores ados lo mercado. 

2.21. •Os fornecedorE ue ' o aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados peIC 
mercado serão liberad o c011  ipromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

2.2.2. A ordem de das caçã dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
e mercado observará lassi ação original. 

2.3. Quando o preço c merc o tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nãc 
Duder cumprir o compr isso, órgão gerenciador poderá: A 

• 	

- 

- 

37 	;tt-ç 	PREFEITURA DE 

T ràV- lísisálISio Jose nc.  IL raça d Matriz centro - Acará 1 Pará -  CEP 68690-000 



rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO!•:AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

1. Ia 

r;ri 

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

os d E 	s fo*. .cedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

ndo 4 t nas ! iegociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
o de 	pos, otando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

1 Ç 
CLÁUSULA TERCEI '  3 00.1 PRAZOS 

3.1 O presente term 	
!jirjgj4 

.0 de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatur  

3.2 O fornecedor cor,eteé a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital. 

CLÁUSULA QUART MA 

3.1. Dentro da valid eÍda 	de Registro de Preços. o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assir ' aS Te? o de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta C, rato/A orização). 

3.2. A adjudicatária 	de 3(três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para 	o T mo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente conforme o 
caso sob pena de d , 	dol ireito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 

7—..." K l  . 	I!Ii 	Ii. 
3.3 O prazo previs « ';o d item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada' om 	dor, e aceita pela Administração. 

3.4 A licitante ven 'ora 11 vera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
certificadodigital. 

CLÁUSULA QUINTA O CA CELAMENTO DO REGISTRO 

5.1 O registro poderá, t banc' ado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05. (cinco) dias úteis, 
a contar do recebime 1  1 4a ri  licação, nas seguintes hipóteses: 

a) pela Prefeitura mui 	de cará/PA, quando: 

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

a.2) ofornecedor, inju iLda ente, deixar de firmar o contrato acima mencionado; 
Rj 

Àç 

Ir 	
j q 4/ 

PREFEITURA DE ,e  

AVARA
Trdvessa São José n°. 4 4 4  ai i fil centro - Acará 1 Pará - c€p GE 9O-GU 	 ' 



a.3) o fornecedor dei 
no artigo 78 da Lei E 

a.4) os preços registi 

a.5) razões de intere 
- da Lei Federal n.° 8Á 

b) pelo fornecedor, c 
cumprir as exigência 

-- 5.2 O Écanzelament ,,ct 
fundamentada. 

5.3 Qualquer comuni 

5.4 A solicitação do 
fornecimento do obj 
30 (trinta) dias. facul 
Convocatório, caso r 

• 	1VIunic1j10 .d6Acará 
ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTiVO 

scisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
666/93, 

esentarem superiores aos ]era 
ticados 

 pelo mercado; 

devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII, 
o determinarem; 

iante solicitação por esprità, comprovar estar impossibilitado de 
entb Convocatorio 

ddo de processo administrbvq, devendo a decisão final ser 

rente do pedido de cancela i mente, será feita por escrito 

para cancelamento do registro de preço não o desobriga do 
Lé a decisão final, a qual deverá ser prolatada no prazo de até 

pç !rta5 no Instrumento 
s razoes do pédiào - 	- 	 ' 

6.1. 	 deste 
com 

jfPJ?J 

apa4Ph4fl8 UMA 

EFFURA MUNICIPAL DE ACARA/PA 
CNPJ N° 05.196.54810001-12 

FORNECEDOR 
CNPJN°  

UD•Wk 11 M... 

: 1  

1 
	

- 	
'7 PREFEITURA DE - 

Travessã São Jose n°. 

1 	
1 ria j Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



entrega dçrI$Õs 

MINUTA DO CONTRATO 

SAL 	neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
ito CF (MF) sob o n° 11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA 

urro 1 b a firma 	 ., inscrita no CNPJ (MF) sob o 

Ii -  - 	_ doravante denominada simplesmente 
keçent : pelo Sr.(a) 	 . 	portador da Cédula de 
"PF1 F) no __—Min entre si justo e avençado, e celebram o 

1 	pir 	me"rdntes o Edital do Pregão n° 	e a proposta apresentada pela 
'NllTANTE e CONTRATADA às tiori4as disciplinares da Lei n° 10520/02 e 

qUe se seguem: 	 1• 

W 

O(A) FUNDO MUNICIPAl 
Fernando Giii!bon s/n°, insci 
OLIVEIRA E SILVA e, 

estabelc 
CONTRATADA, neste ato 
Identidade n°....... --  SSP/ 
'resente Instrumento, do qu 
CONTRATADA, sujeitanco 
da Lei n° 8.66693. mediante 

LAUSpLA.  PRIMEIRA .- 

1. O presente Contri tem 

CLÁUSULA SEGI 

1. O valor deste et 

2. Os quantitativo 
CONTRATADA n( Pregão 
acarretando à Aduili 

CLÁUSULA TE 

Alai 
Lei n° 1 
	

7 de 

de medicamentos para fqrmcia basica. 

'O CONTRATO 

( ................................. .). 

Eia de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
'ANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

) LEGAL 

e  da realização do Pregão n° 	., realizado com fundannto na 
,ei n° 8.666/93e nas demais normas vjgenleç 

[NTA 

1 O prazo ,de y igôncia deste 
inicio e vencimento em dia di 

1 

LO DO CONTRATO 

os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 

NÇI . E DA EFICÁCIA 

D e Á de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
cri, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

R ' DO CONTRATANTE 

ta dos da CONTRATADA as dependências do CONTRATANTE para a 

TV SÃO JOSÉ N°120 	

. 

A 

mesmo 

CLÁU 



1.7- comunicar à 

CLAUSULA SETIMA - E 

1. Caberá à CONTRATAD 

.1 - responder, em 

a) salários; 
bi seguros 
e) taxas, mi 
cl) 1 ndeniza 

,_- 	
- 	e)vales-ref 

Çrn1aotra, 

Estado do Pará 
VERNO MUNICIPAL DE ACABA 
FUT400 MUNICIPAL DE SAUDE 	 f h4j 2.À 

ortt,,o os produtos objeto deste Contrato, 

 esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

qteapresentarem condições de serem consumidos; 

dos 

 

Lutos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 

Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 

RAFI 1A, 4uaiquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
for ojso. 

DA CONTRATADA 

empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: 

[I 

a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

	

4.•..4 t,Plafller os seus 	 eitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
(mvulo empregaticio com o 

	

- Manter, ainda, 	 ados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 

	

ate ,  gilalciuer um 	 considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

1.4 - respeitar as 

14.: fènder 

culpa 
üacle a 1 

proceimentos de controle e acesso as depebdências do CONTRATANTE, 

nos eiusados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
lolo, 4irante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
p acornpanhamento pelo CONTRATANTE; 

por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
enhain ido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

odutà objeto da Autorização de ForneciMento, de acordo com a necessidade e ol i 
)razde 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 

Tv SÃO JOSÉ N12o 	 ... 	 . 



expedida. pelo do Serviço de 

1.8 - efetúar a tr oca: 
quatro) horas, contadas do te 

1.9 .'-•cõffiunicar ao 
caráter urgente e prestar os e 

1.0 - à obrigação di 
rassumidas, todas as condiç 

CLAUSULA OITAVA - 

A CONTRATADA cabe 

J. 1 - assumir a resj 
legislação social e trabalhit 

de 

1.3 -assui 
do prod4to, origin 

2. A inaimp1 çi da CO 
responsà

.
ulidade por seu 

Çontrat4 razão pela qual 

Estado do Pará 	 - 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 ..& °( '4) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ:f 	 (t. 13 

\Ç 

calili o: 

.odutf4k considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
ento comunicação expedida pelo Serviço de 4imoxarifado; 

o de 1 lmoxauifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
:imebs que julgar necessário; e 

.nte toda a execução do contrto,'m compatibilidade com as obrigações 
e qualificação exigidas no Pregão n° 

ES SOCIAIS, COMERCIA !(FISCAIS 

por todos os encargos prevideiciádos e obrigações sociais previstos na 
)rigando-se a saldá-los na  épocà pr4pria vez que os seus empregados não 
rn CONTRATANTE; 

iiidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
o, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do 
m ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

possível demanda trabalhista, civildu penal, relacionadas ao fornecimento 
or prevenção, conexão ou continência; e 

lê pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
.inistração do CONTRATANTE, nen poderá onerar o objeto deste 
renuncia expressamente a qualqúer vínculo de solidariedade, ativa ou 

NONA - 

1. Deverá.à ÇQWJMT. 

CONTRAtAtJ1 

1 ES GERAIS 

r 	bem, o seguinte 

1i5, 	a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
Contrato; 

k, yeculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver previa 
1'NTE, e 

empresa para o fornecimedto do produto objeto deste Contrato 

II 
HAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

À 
TV SÃO JOSÉ N° 120 
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14WERNO 
Estado do Pará 
MUNICIPAL DE ACARÁ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE• !•. 

1. Este 	contrato 	será 	aconi hadoL fiscalizado por servidor designado pata esse fim, representando 	o 
CONTRATANTE, permitida ntrai4ç o de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.!' k PI 
2. As decisões e providência çjuc uftt kassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Com nte d a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 	

1' 

ii 

3. A CONTRATADA devera nter pr OSLO, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
(vigêneia do Contrato, para tep en1a-I dmini tianvamente sempre que for ncessario 

CLUASULA DECflIA PRI !R\ - %ATESTAÇÃO 

A atesnçào das faturas co 1  onde 
ervi 

ao fornecimento 	o produto cabera 1 ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
CONTRATANTE, 4) 	 ou a o4 1 :  designado 	fim. para es 1e 

CLÀUSILA DÉCIMA SE( Á_, DESPESA 

1. A despesa com o tbrnecimJ do pri um de que trata o objeto, está a cargo: da dotação orçamentária. 

CLÁUSULA DÉCIMA TER 11Rt I O PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverái'4j4sciiLa nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
mediante ordem bancária cr 1,9 caL onta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos bdnf m junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

2. Para efeito, de cada pagan4t4.  a  4 fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
/regulaIId ide fiscal paia com igund e Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 

sede do CONTRATADO e o fffS, eia iginal ou em fotocópia autenticada. 

3 O CONTRATANTE rese4kjk  o ilir to d&. recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
-ão estiverem em perfeitas cot  es 	4i onsumo ou em desacordo comas especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRKFANTE podcrij bdu7iir o montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CON'IRATADA1 teun' deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será Lkluado CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obigação 
financeira, sem que isso gere di +0  à ai, ração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

6. Nos casos de eventuais atrast11de  pa mento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de algums forma 
para tatUo, fica convencionado!,ue a t ;a de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
acima referida e a corresponde1e ao efeI4vo pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EMIxNxVP 

Onde: 



	

Estado do Pará 	 -- 

1 	CIO VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	 A

OF 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 fJ,• fl 

N = Número de dias entre a data pre isi pai-a o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paa. 
1 = índice de compensação rn1 teira - .000l644, assim apurado: 

I=(TX)1! 	1 

;•. 
1=0,0001644 

= Percentual da taxa anuaj 

6.11  —A compensação ,financ ira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUA4A ..4 ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser altdfado n,s casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRA ffiN FÇ, cc a apresentação das devidas justificaúvas 

CLÁUSULA DÉCIMA QI L'4FÂ -DÓ.]AUMENTO OU SUPRESSÃO 

,1. No interesse da Admmistação do!CONTRATANTE, o valor inicial, atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até d limite de !Z5o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1 0  
e 2°, da Lei ri' 8.666/93. 1 

2. A CONTRATADA fica orÇda a eitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
rizerem necessários até o Iiinidjoa P rel  isto. calculado sobre o valor a ser contratado. 

3. Nenhum acréscimo ou suprc14 podJá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as çafteâ ,o 	itantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEX4F 1)AS ' ENALIDADES 

1. Pela inexecução total ou Heial - te Contrato, ou pelo descumprimtnto dos prazos e demais obrigações 
assumicias 

1
a duinu'tração dQIUON 	EM' FE poderá, garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as 

seguintes sanções: 	1 	- 
LI -advertência: 	fl 
1.2 - multa de 10% dy4(p ccii o) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 

no prazo de 15 (quin7e) dias cqidls.  co tado da comunicação oficial; 

1.3 - multa de 0,5° o(ci4k  éci os por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 

	

Tv SÃO JOSÉ Nol2o 	
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por cento) sôbre o valor 
pelo CONTRATANTE, 
subitens 1.7 e 1.8 da C 
comunicação oficial; 

1.4 - multa de € 
por cento) sobre o valor 
pelo CONTRATANTE, 

(—N1.7 e 1.8 da Cláusula Sé 
ficial; 

1.5 - suspensão 
(a) FUNDO MUNICJPA 

Ficar impedida de lic 
direito préyio da  Citação 
seja promovida a reabili 

23,-  flsejaro r 

Estado do Pará 
' VERNO MUNICIPAL DE ACARÁ  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

i i  
leste Cont :Lt, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
r.de i aui, t totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
1 étima sie Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 

r4ij déci s por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
('o1 to, quando a CONTRATADA, ijustificadamente ou por motivo não aceito 

r4larcia' cnte : solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos áiibitens 
Con lo, recolhida no prazo mximo del 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

r i dc 	tcipa em licitação e impedimento dF  oSatar com a Administração do do 
2DE Ir até? (dois) anos. 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido 
sa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

rtç4 ópria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

ecução do objeto deste Contrato; 

stificadamente;  

Ir 

2.5 - cometer i 

2.6 - falhar ou 
	

do Contrato; 

E!] 

exigida no certame;.. 

2. 19- apreseptar do 

3. Além das  penalidades 
Cadastro de Pornecedores 
Lei n.° 8.666/,9 .3,, ,  , 

4. Comprovado imnedimc 

TADA ficará sujeita, ainda 
e, no que couber, às demais 

força maior, devidamente 
tos arrolados no item 2 desi 

cancelamento de sua inscdção no 
lidades referidas no Capítulo IV da 

.0 e aceito pela Administração do 
a, a CONTRATADA ficará isenta 

iento de licitar e contratar com 
juntamente com a de multa; c 

TV SÃO JOSÉ N°120 

a Administração do CONTRATANTE, 
lecontando-a dos pagamentos a serem 



2.3-judicial. nos 

3. A rescisão administratii 
competente. 

3.1 - Os casos de 

1 As queflões decorrentes 
processadas e julgadas no Fç 
qej a 

E, parafuimçz e validade d 
para que surtam um só 

Estado do Pará 	 - 
"VERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 47 C\ r FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

iI 

. 	 . 

CP ato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 

1i12 ral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 

° 7 Ia Lei mencionada, notificando- e à CONTRATADA com a antecedência 

cF k as artes, reduzida a termo nó processo da licitação, desde que haja 
1o( NT$TANTE; 

'geme sobre a matéria. 	1' 

te á ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

rCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

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

Úça 
L!i 

 ste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

1 
 pio de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

n p 	ado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
1. às 	ais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 

Ias testemunhas abaixo. 

A -PA,em_de 	de 

'õ KTANTE 	CONTRATADA(0) 

TV SÃO JOSÉ 120 

Á 

• 1. A inexecuçao total ou r 
8.666/93. 

2. A rescisão do Contratoj 

2.1  - determinada 
nos incisos 1 a XII e XVI 

C mínima de 30 (trinta) dias; 

•'amigável, p 
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