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MUflicipioroAcara 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 020201/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 2210212018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 09;00h (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

1 orna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA - Prefeita 
N unicipal de Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA, 
a .ravés da Prefeitura Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro, 
cdade de Acará/PA realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, 
n 3 forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da LEI n° 10.520, de 17 de julho de 
2)02, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI n° 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 
municipal n° 0212018-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas 
n ste Edital e seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro., com o auxílio da equipe de apoio, 
d ssignados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
e ;uipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 
d signados pela administração municipal. 

- 	 .... 
r9t 1  

1.1. O objeto da preente licta90 é o çqgisnrode prppara ft$Ø1isiçâqpassagens 
aéreas e hospedagem p4ra pn4êr4sineq4q9pd da *ektura)V!%!nIcipal de 
Acará/PA conforme 9rn$$*squantidífes 	çØnci dsWeIdqno Trmo de 
Referência deste instØrne,?$do*4tatório e sS* aØxbs. 

— ng 
12 A licitação será dwtfa emt 	 d 	f41j de't$j&ên cia , 

facultando-se ao licitante a parhcipaçao em quantos itens f&em de seu irileresse. 

UN UI ( OU ÍR' flUDO UMA NOVA 4 L OU 
1.3. Os itens listados no Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serão 

necessariamente contratados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados, sendo considerados apenas para fins de âdjudícação e posterior convocação 
para assinatura do Cont, ato de Fornecimento. 	. 

1. . 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 Referência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não se 
responsabilizará por prejuízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não 
cabendo, portanto, qualquer direito a indenização. 

1. 5. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Termo de 
Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese 
alguma garantia de faturamento. 

2.DO ORGÃOGERENCIADÇR E ÓRGÃOS. PARTICIPANTES 

'á 
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PODER EXECUTIVO 

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

São participantes os seguintes órgãos: 02 - Gabinete da Prefeita; 05 - Secretaria Municipal 
de Administração; 08 - Secretaria Municipal de Educação; 09 - Secretaria Municipal de 
saúde; 14 - FUNDEB; .22 - Fundo Municipal de Saúde e 23 - Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

3. 

31. Horário de credenciamento: de O8h45rnin as O9hOOmin do dia 22/02/2018, não permitido o 
c edenciamento de retardatários após o horário estipulado. 

3 2. Cada credenciado poderá representar apenas urna licitante. 

3 3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar ao 
Pregoeiro, cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação 
d contrato social ou alteração contratual na sua forma consolidada ou ata de assembleia geral da 
erripresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia 
a itenticada em cartório ou pela Comissã 1Permanente de Licitação da carteira de identidade e/ou 
d cumento similar valido. 

OWN- 

34. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
deverá entregar, ainda, ao Pregoeiro, cópia autenticada do documento exigido no item 3.3, bem 

mo do documento de credenciamento ou do instrumento particular de procuração outorgado 
pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de 
representação, inclusive com poderes para formular ofertas e lances de preços, bem como para 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. 

.--' 3.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a 
li itante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta e Documentos de Habilitação 
r lativos a este Pregão. 

.5.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
presentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
ram 

Como condição previa ao credenciamento o Pregoeiro e/ou equipe de apoio verificará c 
tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto a existência de 
ão que impeça a participação no certame ou a futura..cõntratação, mediante a consulta aos 
intes cadastros: 

.6.1. Cadastro. Nacional de empresas irUdôneas e suspensas 
ontroladoria-Geral da União; 

E,  
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Cadastro Nacional de. Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
pelo Conselho Nacional de Justiça. 

3.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
irr postas ao responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
ec ntratar com o Poder PúblicO, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

3. .1 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro NÃO credenciará a licitante, por falta de 
c ndição de participação. 

( 	3.. O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação; a teor do art. 4 0 , inciso VII, da Lei Federal n°. 
10.520, de 17.07.2002, a qual deverá ser.entregue no ato do credenciamento, podendo obedecer 
ao modelo deste Edital e, se não o fizer, deverá conter todos dados informativos necessários. 

3.9. Cópia deste instrumento convocatório poderá ser obtida junto á Comissão Permanente de 
Licitação, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Acará, localizada na 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA. até o antepenúltimo dia que anteceder 
a data do certame. 

3 10. A licitante deverá juntar ainda aos documentos de credenciamento cópia do termo de 
rE tirada deste Edital, NÃO sendo aceito o credenciamento da licitante sem o mesmo. 

3 11. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
elivelopes de proposta e de documentos de habilitação. 

1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividades seja compatível com o 
)jeto desta licitação e que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no 
apitulo - DA HABILITAÇÃO.  

2. A licitante deverá possuir çapital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez 
r cento) do valor global de cada item péra esta licitação, devendo ser comprovado na data da 

)resentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 3 0  da Lei n° 8.666193 e suas 

3. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
para o microempreendedor individual - MEl, conforme LC n° 123, de 2006. 

.3.1. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
O n° 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 
digo 30  da referida lei, no ato do credenciamento. 

0 
Travessa São José n° . 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



() 

MunidTjiio Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREÉEITURA MUNICIPAL DO A#-ARA 
PODER EXECUTIVO 

11. Anão apresentação 4a declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o 
ante de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo 
seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser 
sado em todo ou em parte documentos de. natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a 
)ação dos demais licitantes, conforme Decreto n° 8.538 de 06110115. 

Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

fl 
4.4.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
rE ceber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 

4 4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9 0  da Lei na 8.666, de 1993; 

4 44 Que estejam sob falência, em ,4jjic,I9ncurso dq credores, 
concordata ou insolvência, em processo ife 	 ííqSãõ, 

4 4.5. Entídacês e11p 

44.6. Empresa que c 
p r cento) do cap 
subcontratados, haja 
e oitenta) dias anteric 

- 4.4.7. Parentes da autoriIadé resoi%ável 'pêI homologaào do p oóedimêlito tAcôrdão n° 
60712011 -Plenário,  TC-002.12812008-1, rei. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

4.4.8. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a e 
iriciso li, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, 
rel. Mm. VaimirCampelo, 06.07.2011). 

S. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
ialquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal 
3.555, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Federal n° 8.666193. 

As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
nadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
á, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, Cidade de Acará/PA - Cep: 68.690 

PREFEIrURA DE 
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DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO MARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização dc 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
me. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
tnhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

fl 5.7. Os pedidos de esciarecimèntos  referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data degnada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por ,  e-mail: licitacao_acara@hotmail.com  sendo de exclusiva 
responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/.çnj esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em relação às informações disponibilíiadas relativas ao Edital. 

 

Os envelopes "Proposta 
Pregoeiro ino local, data 
iados e rubridados no fe 
ftais, em caracteres desta 

rados. 
-nas e. 

ENVELOPE N° 01 PROFOA $SIW1EI. 	 1!qpgIqp011 
 

F REFEITURA MUNICIPAL DJACARA 
F AZÀO SOCIAL DO LICITS*4JrEICNPJ 1 , S 	1 	iQ jij L 	*A 1 
F REGÃO PRESENCIAL N° 10201/2018 

NVELOPE N°02 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
E REFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ ' 

E AZÃO SOCIAL bo LICITANtE/CNPJ 
E REGÃO PRESENCIAL N° 020201/2018 

 

62. Todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 -. PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
HBILITAÇAO deverão estariassinados e rubricados pelo representante legal da licitante e 
otfgariizados sequencialmente 'jm ordem cronológica, de acordo com .o solicitado nos itens 07 e 
1 j do edital, sob pena de inabi flação e desclassificação. 

7. PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada  redigida em língua 
p )rtuguesa, com clareza, sem Ornendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada 
e assinada, como também rui ricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,; 

't 	PREFEITURA DE 

/0 	'ACARA 
UN000 ÇONOTOOI000 UMA NOVA HINVÓRJA. 
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Municipio dó Atará  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

social, número do CNPJ, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da 
iente, além de conter: 

7.2. A proposta deverá conter valor unitário e global para cada item constante do Termo de 
r ferência, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
p aticados no mercado, não sendo permitidos valores superiores ao preço estimado pela 
administração municipal. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente 
inexequível, nos termos do art. 48, II da Lei 8 666/93 e suas alterações 

7.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insúrnos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas', frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação dc; 
o jeto. 

7. . Prazo de validade da prqposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 
ei trega dos envelopes; 

/; 4. Prazo de entrega Fica estabelecido o prazo de ate 05 (cinco) dias úteis para entrega do 
objeto no local requisitado. Havendo irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24 
(vinte e quatro) horas para soluçãoprobbnp ifl43 A Pfldo recekmento  da 
O dem/Requisição de fornecimrnto, P ¶ a tn 

7 As propostas poderão seççqçidakkf 	JcamStlo  pgFpf&oàso ØjjÇham erros 
MwP

d soma e/ou multiplicação 	ø,oí 	iveciMétVe o $jo uçMsrib qtI 	do item, 
ni otese em que prevaieceras 

7 Não serão aceitos envL 

7.7 . O licitante adjudicadp  
Proposta de Preço Ajustídi 
eincerramento da sessão do P 
di do certame, sob pena 

itacao_acara©hotmail.com , 

7.. A apresentação da pn 
e4tabelecidas neste edital e 

rÇEtfl,SçIpRç;9e 
•gão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata nc 
de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail 
desde que esteja devidamente assinada, sob pena de 

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

AS 

•O Pregoeiro verificará 
jam em conformidade coi 
sentem irregularidades ou 
A desclassificação de prol  

Travessa São José n°. 120— Praça ' 

propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 

efeitos capazes de dificultar o julgamento. 
sta será sempre fundamentada e registrada em Ata. f 

1k PREFEI % 

'2AcARA 
UN!OO CONBTRUFN000M*KOVA IU&Tá,p 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO AARÁ 	-- 
PODER EXECUTIVO 

L O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
resentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
ativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

8.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitõm anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que Sus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

8.4. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

j

bn
go 3°, § 20 , da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
se serviços: a) produzidos no  País; b) produzidos ou prest1ados por empresas brasileiras e c) 
duzidos ou prestados por Ømpresas qe invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
nologia no País. Persistindo 'o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.5. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro. 
negociar, visando obter preço melhor; 

9. DA FASE DE LANCES 

9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de formaOwS11

sucessiva, em valores distintos e decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário. 

9.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial. a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
e: i ordem decrescente deva çi  

9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
e: clusão do licitante da etapa çle lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 

9.4. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da 
p: imeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
pira o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006. 

9.5. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
p opostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de me por preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. / 

t;¼

t' 

PREFEIÇ 	

// 

'ACARA 
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A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

o) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro. 

9. 7. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
nE quele intervalo de 5% (cinco por cento).,, na ordem, de classificação, para o exercício do 
m srno direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

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

9. ). Após a negociação do preçjo. o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta. 

-, 	 10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10 .1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
e arninará a proposta classiffr2ada emprimeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
reação ao valor estimado pÈ' 0ÈWaia,contratação 'i sua exeouibilidade, bem como quanto ao 
ct mprimento das especificaçõE.sdo objeto.

IG  

10.2. Será desclassificada a p oposta ou o lance vencedor c"m valor superior ao preço máximc 
fixado ou que apresentar preç. manifestamente inexequível Serão considerados excessivos os 
preços cotados que ultrapassa em o valor estimado pela Adm'nistração em mais de 10% (dez por 
CE rito): 

1 
	

Considera-se inexequive' a proposta que apresente pie 1os global ou unitários simbólicos, 
Ii wios ou de valor zero, incompatíveis com os preços GOo insumos e salários de mercado, 

scidos dos respectivos encargos, ainda que o ato cor iocatorio da licitação não tenha 
belecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
riedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da 
ineração.  

1 
	

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão, informando a nova data e 
rio para a continuidade da mesma 

1 
	

Sempre que a proposta rrelhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
»equente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto

'
previsto nos 

os 44 e 45 da LC n° 123 de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecid , se for o 

Travessa São José no. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CE  68690-000 



=uni rá  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
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10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
at ibuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

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

E- 	 11. DA HABILITAÇÃO 

Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
si bitens abaixo: 

' 1 .1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1 .1.1. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em 
c rtório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do 
oi ginal; 

1 .1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
tv 

1 .1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tr tando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
d )cumentos de eleição de seus administradores; a Lei n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro). 

1 1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
d retoria em exercício; 

11.1 5. Decreto de autorç 	éffi 4 tt$NJb 	 (JØ1*é 	$gra em 
fijncionamento no país, e ato

: 
 registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividad assim o exigir. 

BS: O contrato social poderá 'ser apresentado na sua forma consolidada. 

11.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

11.2.1. Comprovante de inscição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF); 

1122. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
li itante pertinente ao seu ramo ,de atividade e compatível com objeto desta licitação. 

11.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
1 nião, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Feder& do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenlia  Nacional 
(GFN), da sede da licitante; 

.. . 
O 	 7 i 	PREFEITURA DE 
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Municipio dó Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

1 1.2.4 . Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 
3 pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

negativo, 

11.2.5. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
e)tPedida pela Fazenda Municipal, da sede da liçitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.2.6. Prova de regularidad com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
d$monstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDJ, nos termos do Título Vil-A, da 
C nsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 0  de maio de 1943 
(Lei n1 12.440, de 07 de junho de 2011). 

O 5: As licitantes que usufruírem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar obrigatoriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

1 .3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TEC;VICA: 

1 1.3.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competetfle. 

11.3.2. Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para 
11

fornecimento pertinente e comi 'ativei com o objeto da licitação, por intermédio de, no mínimo 01 
m) atestado de capacidadOàu,,fáWfcnica emitidos porpessoa juridica de direito público ou privada, 

comprovando que já prestou 014 presta serviço dessa natureza. 

1 .3.3. Alvará de funcionamenb expedido pela Prefeitura Municipal do domicilio da empresa; 

1 .3.4. Declaração de que possui estrutura e condições de fornecer o objeto licitado. 

1 .4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1 .41. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
a resentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
stia substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado hámais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta: 

a As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou r.'iais de anos paralisadas, que ainda 
não tenha balanço final de exei cicio, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações 
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua 
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa, devidamente. 
registrado no Órgão competente na forma da legislação vigente; 

b Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
d vidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, os quais dverão ser 
e traídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no OrgãpJipeten 

\ 	PREFEITURA 

UNltOSCONStffiHbuMANo%MBT 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 

PODER EXECUTIVO 
forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço: e demonstrativo, já deverão estar 
lusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 
esentação a posteriores; 

c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo de 
abertura, documento comprobatório de registro na Junta Cumercial e termo de encerramento, 
bem como o Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações 
contidas no Balanço Patrimoniul da época do seu registro ou ,a CRP atualizada. Poderá, também, 
s r apresentada cópia da publipação em jornal, devidamente autenticada. 

d DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

d . 1) Índice de Liquidez Geral LG) maior ou igual à 1, obtida :ela formula: 
• 	AC+RLP 

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

ÁN d. ) Índice de Solvência Geras (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AT 

• SG=-----~ 1 
PCtELP 

d. ) Índice de Liquidez Correrte (LC) maior ou igual a 1, obttda pela formula: 

Rio 
AC 

• LC=---? 1 

O5:0 	 no 

A - Ativo Circulante 
R P - Realizável em Longo Pr zo 
P - Passivo Circulante 
E P - Exigível em Longo Prazo 	 - 

A -Ativo Total 

11.4.1.1. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da 
PL blicação do balanço em diári oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

11.4.2. Certidão negativa dá feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
exltrajuclicial, expedida pelo dis1.ibuidor da sede do licitante. 

111.4 . 3. Certidão Simplificada etqitida pela Junta Comercial; 

111.4 .4. -Certidão Especifica que comprove existência de emprésa registrada na Junta 

114.5. -Certidão de Inteiro Teor:  emitida pela Junta Comercial; 

PREFflTOt  - 

tU 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

11.5. Observações do item "Documentação de Habilita çãõ.". 

V .51. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
manos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
ai os em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
in iso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999). 

V .5.2. Os documentos que n4o possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
ni .o excedente a 90 (noventa) dias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
qi e o documento tem prazo d validade superior ao convencïonado, mediante juntada da norma 
e aí pertinente. Os documentts apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
di proponente. 

V .5.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qi alquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração. 
oi publicação em órgão da impressa oficial. Na hipótese da apresentação de documentos, 
01 iginais, este serão anexado ao processo licitatório. 

1 	 ter .5.4. A aceitação dos documentos obtidos via "Innet" ficará condicionada à confirmação de 
si a validade, também por esse meio, se a Equipe de,Apoio do Pregão houver dúvida quanto à 
si a autenticidade. 

V .5.5. Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido neste título, não 
poderão, em hipótese alguma, ser substituidos por protocolos que configurem o seu requerimento, 
oi apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes, 

desacordo ausência :0t 	
o em tqyp 

12 PRCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

12.1. Constatado o atendimekto às exigências fixadas no, edital, a licitante será declarada 
vE ncedora; 

111.1. Na hipótese acima decrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
di is  úteis, cujo termo inicial cprresponderá ao momento ernque o proponente for declarado o 
VE ncedor do certame, prorrogáfreis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
re ;ularização da documentação, de acordo com a LC n° 12312006, atualizada pela Lei 
Ci implementar n°147/2014; 

111.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, frpplicara na 
± cadência do direito a contratação. 
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ii 
	

Se a licitante não atendpr às exigências para a. habilitação, será inabilitada, passando o 
loeiro a convocar a oferta ubsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução 
reço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de 
litação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atende 
requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

1 
	

Todos os documentos d  habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e facultado aos representantes que assim o desejarem, presentes à sessão 

e Pregão; 

1 éÀ Ao encerramento da ssão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos 
re evantes que ocorreram, e te  deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
re resentantes, credenciados, as licitantes presentes; 

1 M. Toda e qualquer declara'ão feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá 
constar em Ata da sessão 'ublica Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 
as untos relacionados com a s ssão respectiva que não tiverem registro na referida Ata, 

1 .5. Quando todas as propo tas escrits t4T re 	sy4fk94 .ou  qpflp 	licitantes 
fo em inabilitados o Pregoeiro podera us Mlert4 o prgâoe 	Sd Sttlauma rflandata, com 
ix zo não sunerior a 08 (oito dias úteis-,,,nos termos-do art 48 	3? da LeL8 666/1993 e 

1 .5.1. Neste caso, o prazo 
p$ra a sua apresentação; 

46. Se a licitante venceS 
clehrar o contrato, é facjtl 
prpÕstas subsequentes, ra 
aplicação das sanções previsi 

13. 

1.1.A sessão pública poderá 

11.1. Nas hipóteses de pr 
relLzaçâo da sessão pública 
sivação em que serão repetid 

111.2. Quando houver erro r 
dclarado vencedor não assim 
fiscal, nos termos do art. 43, 
pricedimentos imediatamente 

13.2. Todos os licitantes rema 

Travessa São José n°. 120— Praça  

fixada. 

coPIÓtàdWdeMfo%ôt 	 proØ6tà, não 
geio ri das 

lerfi de cfassiflcaçac, proceaenao a &orifra{açaó, sérW préjuizo da 
na legislação pertinente 

REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA 

w reaberta 

mento de recurso que leve á anulação de atos anteriores à 
recedente ou em: que seja anulada a própria sessão pública, 
os atos anulados e os que dele dependam, 

aceitação do preço melhor classificado ou quando, o licitante 
a Ata dê Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
1 1  da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
)steriores ao encerramento da etapa de 

escentes deverão ser convocados par 
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Municipio do Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Li.O.ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

14. DOS 

1 .1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 

C 

mo microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o ç.aso, qualquer licitante poderá, ao 
19 aI da sessão pública, manifqstar sua intenção de recorrer cie forma imediata e motivada, isto 
é, indicando contra qual(is) dec4são(ões)  pretende recorrer e pôr quais motivos. 

1 .2. Havendo quem se manifqste, caberá ao Pregoeiro verifiqar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de •recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

1 .2.1. Nesse momento o Preçoeiro não adentrará no mérito iecursal, mas apenas verificará as 
ci ndições de admissibilidade 4 recurso; 

1 .2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
in portará a decadência desse direito. 

11 ,1 23.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, ali artir de então, o prazo de três dias 
pira apresentar as razões, ficndo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
ai iresentarem contrarrazões em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
d recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de 
si us interesses. 

1 .10 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
EM  

1 .4. Os autos do processo permanecerão com vista franque" da aos interessados, no endereço 
ci nstante neste Edital. 

1.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

1 .6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixaçã no quadro de avisos da Prefeitura 
Mnïcipal de Acará - Estado 4à Pará, órgãos de imprensa ofi iat e comunicado aos interessados 
via correio eletrônico. 

14.7. O recurso administrativo deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
sede da Prefeitura Municipal dá Acará, localizada na Trav. S José n° 120, Bairro Centro, cidade 
do Acará/PA, Cep: 68.690000no horário das 09:00 ás 13:00 Joras. 

E- 	 15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOL 4GAÇÃO 

11. O objeto da licitaçãoseadjudicado ao licitante declàr$o vencedor, por ato do Pregoeiro, 
$so não haja interposição d11,recurso, ou pela autoridade ccjmpetente, após a regulr decisão 
d$ recursos apresentados.  

DE 
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• 	ESTADO DO PARÁ •  

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
• 	PODER EXECUTIVO 

1.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dps atos praticados, a autoridade 
cmPetente homologará o procedimento licitatório. 

1.3. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para 
asinar a ata de registro de preço, no prazo e condições definidas neste Edital. 

L 	16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO 	- 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar q Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de dedair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas. neste Edital. 

lI .2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
p derá ser prorrogado uma única vez, por igual período, qúando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vE ncedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito 

1( .3. A ata de registro de preçps, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
o' entidade da administração públicaqui 	

PitifkeiEicitatt»w!diante 
ai uencia do orgao gerenciadoi, desde que 	ldameNe jusÇ icada a 

 
ri 	S4ëspeitadas, 

n que couber, as dondições epsLregras eatabSpjdas nai O 
 8&P993 e  Rf*edItal 

.4. Caberá áô fôrn 
Ia estabelecidas, 
o prejudique as 
rtioipantes. 

1Q5. As aquisições ou 
,-. p4r órgão ou entidade, 

e freqistrados na ata de 

1.6. As adesões à ata de 1 

qijantitativo de cada item reg 
órbãàs participantes, indepen 

1 .7; Ao órgão não participa 
c mprimento pelo fornecedc 
o servada a ampla defesa 
d scumprimento de cláusulas 
a ocorrências ao órgão gerer 

1.8. Após a autorização do 
ccnt,atação solicitada em até 
d Preços. 

não do 

q!p ai q 	rUee 	 4pder, 
r cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

listro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
rado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
nte do número de órgãos não participantes que eventualmente 

que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

ntratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

rgão gerenciador, o órgão não participante dever efetivar a 
venta dias, observado o praÇ:o  de validade da Ata 	Registro 
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plicação da penalidade se confirmaria 

antes do 

Opoo' ÇoMotRtIm000MAtOVA OBTÕRrA. 

lÍBLE 

(a 
Municipio Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional ejustificadamente, a prorrogação do 
para efetivação da coitratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
da pelo órgão não partiçpante. 

1 	17. DO TERMO [ CONTRATO 
	

NTO EQUIVALENTE 

17.1. Dentro da validade da) 
convocado para assinar o Terr. 
dE Empenho/Carta Contrato/At 

112. A adjudicatária terá o 
cc nvocação, pari assinar o TO 

« caiso, sob pena de decair do c 
Edital. 

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

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

ito à contratação, sem prejiízo das sanções previstas neste 

1 77.3. O prazo previsto no subitém anterior poderá ser pçorrogado, por igual período, por 
sc licitação justificada do fornecdor, e aceita pela Administraçdo 

certificado digital vencedora devera 
opwqRiÊsi iØr !$!ntratoatrves do 

1 . 1 Os preços registrad 
prços praticados no mer 
cabendo ao órgão gerenci 
dikrnsicões contidas na ali 

Quando o preço registr 
sulperveniente, o órgão geren 
prços aos valores praticados 

1.2.1. Os fornecedores que 
mércado serão liberados do c 

j1 .2.2. A ordem de classifica 
va ores de mercado observará 

1 .3, Quando o preço de merc 
p der cumprir o compromisso., 

183.1. Liberar o fornecedor d 
pejdido de fornecimento, e sem, 
e $omprovantes apresentados; 

No 

) 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
or convocara os fornecedores para negociarem a redução dos 
) mercado 

aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
rornissoassumido, sem aplicação de penalidade. 

o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
classificação original. 

lõ tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
órgão gerenciador poderá: 
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Muni4lot Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL oo ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

a 
	

Convocar os demais forpecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

fi .3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
dE ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

19. DA ENTREGA E bo RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

1c11.  O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante opansporte. 

1c1.2.  Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externamente com os 
r- dE dos constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

1€ .3. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Ctwfe do Serviço de Almoxarifado ou 
por outro servidor designado para esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
A( ARA. 

11c1.4. A atestação das faturas correspondentes e, D Onecimento do produto caberá ao Chefe do 
Serviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA ou a outro servidor 
dE sig nado para esse fim. 

uRÁRMY 
jÇ .5. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar  e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

UM  

re acionadas com a execução é determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
dE Feitos observados. 

1 .6. A fiscalização de y4jg 	 É0 da 
C4ntratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregWaridade, ainda que resultante de 'n imerfeições tecnicas ou vi jos redibitorios, e, na ocorrência desta, não implica em 
coresponsabilidade da Admini tração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
ar. 70 da Lei n°8.666, de 199 

19.7. O representante da Adninistração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução Jdo contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
furicionários eventualmente entolvidos,  determinando o que fir necessário à regularização das 
falias ou defeitos observados 4 encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

L 	20 DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE — 

20.1!!. A Contratada deve cum ir todas as obrigações constántes neste Edital, sbus anexos e 
sua proposta, assumindo cornã exclusivamente seus os riscos e as despesas dcorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

PREFEITURA O S 
• 

'G'ACARA 
Utd!00000USTRUFMAU UMA NUUA HUTÕRJA. 
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=â~~,Mrá 
ESTADO DO PARA 

PREFITURA MUNICIPAL bo A CARA 
PODER EXECUTIVO 

.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
:ai constantes no Edital e Sus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
nstarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
rantia ou validade; 

2( .1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
t, 13  e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei h 0 8.078, de 1990); 

2(1.3. Substituir, reparar ou, corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

2( .1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
± ta da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

2C .1.5. Manter, durante toda 4 execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

2( 1 6 Indicar preposto para reDresenta.pprt,a qctqjØcctrata.t 

- 2 Cabera a Contratante 

2 1 Receber o objeto no ç 

.2.2. Verificar minucios ai  
.••: 

)visoriamente com as 
itação e recebimento défli 

2q.2.3. Comunicar à Co 
v*ificadas no objeto fome 

.24. Acompanhar e 

ri%nt. 	
WrIXN1Iádes 

)ara que seja substituído, repa rado ou corrigido, 

ir o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
designado; 

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

21 DO PAGAMENTO 

21.1: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimp!?mento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado 

21.2. Os pagamentos decorrer tes de despesas cujos valores não ultrapassem o imite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lê 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 

ate 
 5 (cinco) 

( 	\ 	PREFEI 	De - 

........ . .... 

/ 

... 	 :1V 
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r igual 

ifdàiji to à 
à ser 

 
f( -ta 

de 

ade, a contratante devera adotar as medidas necessárias a 
s do processo administrativ4 correspondente, assegurada à 

-T 
Município ao Atara 

ESTADO DO PARÁ 

PREFgITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

is úteis, contados da data dç apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, § 30 , da Lei 
8666, de 1993. 

1.3. O pagamento soment será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
ompetente na nota fiscal aprsentada. 

1.4. Havendo erro na apresentação da.. Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
ontratação, ou, ainda, circunbtância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
brigação financeira pendette, decorrente de penalidae imposta ou inadimplência, o 
agamento ficará sobrestado até que a Contratada providenie as medidas saneadoras. Nesta 
iptese, o prazo para pagmento iniciar-se-á após a cçpmprovação da regularização da 
itiiação, não acarretando qulquer ônus para a Contratante4 

1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
ancária para pagamento. 

1.6. Antes de cada pagam4ito a contratada, será necessário comprovar a manutenção das 
ondições de habilitação exigidas no edital. 

I. rnbrw 	 P,'% p. 

1.7. Constatando-se a sit4ção de Fe 	 et proviØnlàda sua 
dvertênci, por escrito, parjqpe, no pro de 5 (cinçokdiis reqularize sua situacão ou no 

eríodo, a critérk da contrat 

1.8. Não havendo regulará 
evera comunicar aos orj 
adimplência da contrat 
ara que sejam 	

95 f  
sus créditos. 

1.9. Persistindo a irregül 
scisão contratual nos ai 
)ntratada a ampla defesa. 

10. Havendo a efetiva 
que se decida pela re 

1.11. Somente por motivo 
evidamente justificado, em 
scindido o contrato em exE 

1.12. Quando do 

I1.12.1. A Contratada re 
omplementar n° 123, de 

Travessa São José W. 120 - Praça 

ição do objeto, os 
do contrato, caso a 

economicidade ou outro int 
lquer caso, pela máxima ai 

ão com a contratada inadimi 

serão realizados normalmente, 
não regularize sua situação. 

público de alta relevância, 
e da contratante, não será 

será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

nte optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
não sofrerá a retenção-tributária quanto aos impostos e 

PREFEITURA DE - 

2 'SACARA 
Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



dó Atará 
DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ AARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ões abrangidos por aquele regime. No entanto, õ pagamento ficará condicionado á 
ação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

ADMINISTRATIVAS 

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
antefadjudicatário que: 

2 .1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
cc nvocado dentro do prazo de yalidade da proposta; 

r- 

 

2112. Apresentar documentação falsa; 

.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

.1.4. Ensejar o retardamentoi da execução do objeto: 

.1 5. Não mantiver a proposta; 

.1.6. Cometer fraude fiscal: 

.1.7. Comportar-se de modo nidôneo; 
WN  

ER 

.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa qu; 
idições de participação, qianto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio E 

"c antes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

2.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infr 
ficrá sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimina 

243.1. Multa de 10% (Dez po4 cento) sobre o valor estimad 
conduta do licitante; 

A penalidade de multa 

Sanções por atos 

1. Advertência por faltas 
ificativos para a Contratant 

ser aplicada 

no decorrer da 

assim entendidas aq 

com a sanção de impedimento. 

que não acarretem prejuízos 

ás 
os 

VI OVA MI T*ID$ 
ões discriminadas anteriormente 
as seguintes sanções 

do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

221.52. Multa moratória de 0, 
até o máximo de 10% (dez 
injstificadamente ou por mo 
Autorização de Fornecimento 

Travessa São José n°. 120— Praça 

(cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, 
não aceito pela Administração deixar de atender totalmente á 

á Ordem de Compra; 

/21  
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Munícot Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFTURA MuNIcIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

Multa compensatória dq 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
ção total do objeto; 

.5:4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
bitem acima, será aplicada de forma proporcional á obrigaç4o inadimplida; 

.5.5. Suspensão de licitar q impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
ministrativa pela qual a Admnistração Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate 
is anos; 

Declaração de inidoi 
erquanto perdurarem os m( 

,- rebHitação perante a própria 
cale a Contratada ressarcir a ( 

.6. Também ficam sujeitas 
ipresas e os profissionais q 

.6 1. Tenham sofrido cond 
olhimento de quaisquer trit 

.6.2. Tenham praticado ato 

.6.3. Demonstrem não pos 
)s ilícitos praticados. 

2.7. A aplicação de • 
aqm.inistrativo que assegyra 
otjservando-se o procedimdl 
9 784 , de 1999. 

8. A autoridade comr 
conduta do infrator, o 
;ervado o princípio da 

3de para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
s determinantes da punição ou até que seja promovida a 
)ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
ratante pelos prejuízos causados; 

penalidades do art. 87, III • IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 

..ão cpys, fraude-fiscal no 

para coUftãUkpi 	 de 

ier «aas penailuacies prevasweauzarSea em'processo 

na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
!dU99tiVo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

23. DAS 

.1. Não havendo expediere ou ocorrendo qualquer fé to superveniente que impeça a 
lização do certame na datfr m.arcada, a sessão será at4tomaticamente transferida para o 

meiro dia útil subsequente, rjb mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
rnünicação em contrário pel9 Pregoeiro. 

.2. A Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar, cL qualquer tempo, os prazos para 
ebimento das propostas ou sara sua abertura.. 

k 
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(a 
Municto?J Atará 

ESTADO DO PARA 

PREI.ÉITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 1 

3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

;pacho fundamentado, registrado  em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
ácia para fins de classificação e habilitação. 

4 A homologação do resultado desta licitação não implicara direito a contratação 

5. As normas disciplinadoro da licitação serão' sempre interpretadas em favor da ampliação 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
icípio da isonomia, a finalidjde e à segurança da contratação. 

6: Os licitantes assumem tos os custos de preparação e ipresentação de suas propostas e 
dministração não será, em k2enhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
condução ou do resultado dt  processo licitatório. 

7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
io e incluir-se-a o do vencirento Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
Administração. 

1 	 . 	. r p :ç .jp nr; J 
2, ,8 O desatendimento de exiqencias f&Fmais nac essenciais 	resulSSautomjcamente no 
afstamento do licitante, des&qje sejapoaivel  o 	 q9çvados os 
prncipios daFsononiia e do intè,sè pubjicb 	't 

RR 

Em caso de divergêr 
compõem o processo, 

10. O licitante é rei  
umentos apresenta 
esentado ou a invei 
inabilitação do licit 
s e penais cabíveis. 

2.1 1. No julgamento das 
a 4eu critério, solicitar o a 

pe1fldelkíá1kP Fé 	 dos 
$9rnento 

inthrm6çôes nelê co&iaás irnpHcar na imeor tâtlesçlassifibaçao 
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 

stas de preço e na análise da documentação, o Pregoeiro poderá, 
ramento técnico de Órgãos ou de profissionais especializados. 

.12. Se houver solicitação d documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em ,  
ia autenticada por cartório, endõ possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro 
Equipe de Apoio. 

13. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
classificação da proposta. 

.14. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito de 
3rar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados por item, 
decidos os limites estabelecidos no § 1 0  do art. 65 da Lei Federal n° R RRAIQfl 
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Municipio dõ Atará 	 _________ 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO .A DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ER As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
ia, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
ido no cumprimento do Contrato administrativo. 

16. Integram este Edital: 

16.1. Anexo 1—Termo de Referência; 

16.2. Anexo lI - Planilha Orçamentária e suas Quantidades; 

16.3. Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

2416.4. Anexo IV — Modelo de Credenciamento/Procuração; 

16.5. Anexo V - Modelo de. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno.
'
Porte; 

E. 1412 

16.9. Anexo VIII - Minuta dq Atade Registro de  
11 

Preço. 

16.10. Anexo IX - Minuta do contrato administrativo.   'j9,320 I- Rá  
iga 	

—1111.1 	 w 

.1 As questões decorrentes da execução—deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
ministrativamente, serão prncessadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARA/PA com 
clusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Acará/PA, 05 de fevereiro de 2018. 

/L 7U.» A MAR5gLO SILVA SO 
Pregoeiro 
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Munid$ 0io Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 029201/2018 

1.1 OBJETO: 

1.1 aquisição de passagenL aéreas e hospedagem para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Acar!,!PA, em quantidade compreerdida entre aquelas informadas no 
A e;o 1, do presente Edital, 'quando deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ tiver 
necessidade de adquirir em qu intidades. suficientes para atender a administração municipal. 

1.2. As quantidades que vieem a ser adquiridas serão qefinidas no Pedido ou Nota de 
Empenho, destinados a ater'der as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARÁ. 

1.3. Os itens listados no ANEXO 1 - Termo de Referência, deste i,1nstrumento convocatório não 
Serão necessariamente adquiridos em sua totandade, pois qce seus quantitativos são estimados, 
Sendo considerados apenas p&ra fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do 
Contrato de Fornecimento. 

1. As informações contidas neste Projeto Básico têm por fim o oferecimento de subsídios á 
realização do processo licitatcrio, à consequente contratação de empresa especializada e a 
ac eguada execução dos serviçs contratados. 

EM  

2. PROCEDIMENTOS: 

fl2. 

El 

Os objetos deverão obebecer as prescrições e exig4ncias contidas nas especificações 
iicas do Anexo 1 deste Edit1, 

A licitante vencedora de 4da ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 
ecimento e entrega dos otjetos a serem adjudicados peJa PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Passagem aérea compree ide o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, 
casos em que isto represei ta toda a contratação 

Trecho compreende todo?,: o percurso entre a origem e?l o destino, independentemente de 
tirem conexões ou serem ui ilizadas mais de uma companhia aérea.  

Prestar assessoramento jara definição de melhor roteiro, horário e frequência de voos 
tida/chegada), melhores co exões e das tarifas promocioniis a retirada dos bilhetes 

Travessa São José n°. 120— Praça d Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 686904Cd0 



ini'jio 3 Acará  
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A A RÃ 
PODER EXECUTIVO 

Proceder a emissão de bilhetes eletrônicos para outras localidades no Brasil, a disposição dc 
sageiro, na companhia mais próxima ou nos aeroportos, informando  o código e a empresa. 

Repassar integralmente todos os descontos promocion9is de tarifas reduzidas, concedidos 
as companhias aéreas. 

Fornecer, sempre que soficitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das 
fàs à data da emissão das pssagens, por companhia aérea. 

O prazo para a entreg dos e'tickets e/ou bilhetes iéreos, será imediata, através de 
respondência eletrônico, d acordo com a necessidade e  interesse da Prefeitura Municipal 
Acará/PA. 

2.10. Os pedidos de cancelamento de bilhetes não-utilizados, total ou parcialmente, ocorridos por 
m idança de planos em atenção à necessidade do serviço, desde que esteja no prazo e condições 
de cancelamento concedidos pelas Companhias Aéreas — os quais deverão ser devidamente 
cc mprovados pela contratada - implicarão o cancelamento automático, sem ônus para a 
P efêitura Municipal de Acará/PA e não serão incluídas no faturamento. 

2.11. O valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pela Prefeitura Municipal de Acará/PA serãç 
re tituídos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da solicitação d& 
re mbolso pela Prefeitura Mun,cipalde Acará/PA, mediante emissão de nota de crédito em favor 
da Prefeitura Municipal de Acará/PA. Caso não ocorra o referido reembolso no prazo 
e tabelecido, os valores correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em fatura a ser 
liquidada. 

2. 2. A contratada deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea pelo pr  
cancelamento do bilhete, impo o, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho cancelado. 

3.DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3. . — Os preços dos itens para fornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação 
de Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba 
di ponível, repassada pelo programa de cada órgão. 

3. . - Sendo obrigatório o preenchimento da proposta contendo o respectivo valor unitário da 
taxa de repasse unitário pela prestação dos serviços de agénciamento de viagens (emissão, 
rei arcação e cancelamento), em moeda corrente nacional (R$); 

4.DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO: 

4.1. O prazo para fornecimentq dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao 
estipulado no contrato administ ativo, a contar da emissão da nota de empenho. 

PREFEITUIM 

 

tTNOS,ONStal,.,ouMkNovMlffiTO9j.. 
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ESTADO DO PARA 	 tihdca 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

Os objetos serão entregues na sede do município de Acará e conferidos por servidor ou 
dores designados pela administração pública municipal. 

Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
, o objeto que não esteja de acordo com as espeqificações contidas no Termo de 
rência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 

?cificação 

F.dJF1 	RA 1:0! 

U. NY DOS CC):N STPJLI 54 DO O 55% NOVA O 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

PLANILHA DE QtJANTIDAD 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 02001I2018 
INTRODUÇÃO: 	 1 

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

< 	2. 1. A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas Especializadas e Comprovadamente, Experiente no 
ra no, para fornecer o objeto destj licitação. 

3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA..,. 

3 	Conforme abaixo listamos os produtos/serviços a serem licitados em conformidade com sua 
es )ecificação técnica: 	 p 	F F. r ;j !t r E 

RELAÇÃO DE PROpUTOSISER\ICO&, 

4. 

1. 	A A fl ---1- ------ 

Ii NJDOS. COI%1 rrrj rcyr 
v. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD P.UNIT 

1 PASSGLNSAEREAS 300 00,00 R$ 	240.000,00 

2 HOSPEDAGEM 500 EJ00,00 R$ 	100.000,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 	340.000,00 

PREFEITURA DE 

Travessa São José n o. 120- 
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MuniCIPIOZo Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 02020112018 

'À' 
feitura Municipal de Acará 
Pregoeiro 
zado Senhor: 

Tendo examinado o Edital, rós, a firma (nome da empresa) 	CNPJ n.° 
com sede à 	apresentamos a presente proposta 

pís ra o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

a) Os bens e/ou serviços do objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos 
constantes na especificação do:Anexo 1 deste edital; 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
de s obrigações decorrentes da licitação, Ø9qqoqp psIoJqppp jepftdeste edit1, 

; tda 	Www4 	 nr w 

c) Ate a formaIizaço da contrtço esta ppQsta coqira vrpcoqprqmisso dpppssa parte, 
ol servado ascondiões do Edaki 	J?%Z4 	!A4 - 

Demais especificaçõeE 

- Eados bancários: 

1 e Data: 
e Assinatura do repr 

1 timbrado do licitante 

r' 
12. 

legal 
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Munico Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

MODELE DE CREDENCIAME.NTO/PF.00URAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°0020112018 

(nome da empresa) 	CNPJ n.° 	com sede à 
- 	

, neste ato representada pelo(s) 	(diretores ou sócios, com qualificação.. 
mpleta - nome, RG, CPF, 'nacionalidade, estado civil, prófissão e endereço), pelo presente 
çtrumento de mandato, norT 
)me, RG, CPF, nacionalida 
deres para junto a Prefeit 
)resentar a outorgante na 
020112018, usando dos rec 
peciais para desistir de re 
mais conições, confessar, 
tação, podendo anda, su 
deres, dàndo tudo por bom 

e Data: 

e Assinatura do r 	 S:RIJUNDC 
	

S -ir ÕRIIA. 

timbrado do licitante 

IA PREFEITU DE 

'SAcARA 
CONBTlJlOO 	 NOMA HJ9TóA 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690000 

ri' 

ia e constitui seu(s) Procurd&/Representantee), o S enhor(es) 
2, estaao civii, protissao e eflGereço), a quem contere(m) amplos 
a Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 
rsos legais e acompanhando-ôs, conferindo-lhes, ainda, poderes 
irsos, in i~g 	rP!esrtaí  3atçe vqbs negociar. preços e 
ransigir, desi4 ffrmardo 	Litèi dJ cordos4Mèber e dar 
ieIecerfliJ'para qigrji c9jn$.uj em resejk de iguaisAS  



ri 

1 	
(À 

M2RCará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÇ, AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÀO DE INEXISTÊNCIA DE FATQ IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MÍNJSTÈRIO DO TRABALHO 

PREdÃO PRESENCIAL (SRP) N° OC 201/2018 

(nome da empresa) 	CNPJ n.° _______________ com sede à 
ato representada pelo (s) (qiretores ou sócios, com qualificação 
cionalidade, estado civil, profissão e endereço)____________ 
ação em epígrafe que se pçocessa no processo administrativo 
;ão de passagens aéreas e hospedagem para atender as 
icipal de Acará/PA, sob as penas da Lei, o que segue: 

inexistem fatos impeditivos., para sua habilitação no presente 
1 con1p tr: rE: 9 '11; ,tt4br1rdade declarar 

istério do 
çio 7° da 

em seu 
i.r-isi 

1 fr * 

e Data: 

e Assinatura do repre 
	

legal 

timbrado do licitante 

mpleta - nome, RG, CPF, 
eressada em participar da 
ima indicado, que visa aqu. 
cess idades da Prefeitura ' 

a) Que até a presente dE 
processo licitatório, a 
ocorrências posteriores; 

b) Declara sob as penas c 
Trabalho no que se ré 
Constituição Federal, p 
anos em horário notei 
possuindo ainda, qufl 
de aprendiz, a partirt 
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Município dõ Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITÃO 

PREQÃO PRESENCIAL (SRP) N° 02020112018 

(nome da empresa) -- 	 , CNPJ n.° 
_ neste ato representada pelo (s) 

mpleta - nome, RG, CPF,:<.nacionalidade, estado civil, 
eressado em participar da lkcitaçâo  em epígrafe que se 
licado que visa a aquisição de passagens aéreas 
cessidades da Prefeitura Municipal de Acará/PA, DE( 

HABILITAÇÃO. JMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE ....................... 
r 

- t L)N hUIND U 

com sede à 
retores ou sócios, com qualificação 
ofissão e endereço)___________ 
Dcessa no processo administrativo 
hospedagem para atender as 

\RO, sob penas da Lei, O PLENO 

DE 

rtlM ".VA 1OA 

rÃ' 

1;N  

timbrado do licitante 

DE 
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Munícfpio dõ Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 02020112018 

A empresa .......... ...................... (ra(ão social da empresa), inscrita no 

cl IPJ sob n° .... ......... ................ por intermédo de seu representante legal o (a) 

(a) ................................ 	......... 	............................ 

)rne do representante legal). ................................. portador (a) da cédula 

identidade RG n° .................do Estado do .... .: .............(Estado emissor 

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

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

c nsiderada: 

) MICROEMPRESA, corjorme Inciso 1 do artigo 3 0  qa Lei Complementar n° 123, de 

1 , 111212006 e suas alterações; 

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

n 123, de 14112/2006 e suas ¶terações. 

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

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

?ntar no 123, de 14 dp dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

constantes do parágfo 4 0 , art. 30 , do referido Diploma Legal. 

aI e Data: 

e e Assinatura do represetfitante legal 

)el timbrado do licitante 

M à 	PREFEITURA DE 

. / 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°02020112018 

Aos .......dias do mês de ......................do ano de 2018, no Município de Acará, Estado do Pará, 
na sede da Prefeitura Municipl De Acará - Pará, sito a TraM.  São José no  120, Bairro Centro, 
cidade de Acará/Pa, por intermédio do Exma.  5r8 . Prefeita • Municipal, nos termos da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2092, publicada no D.O.U. de ia de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, ert face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
P esencial (SRP) N° 02020112918, RESOLVE registrar os preços para aquisição de passagens 
ad reas e hospedagem para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Acará/PA, 
te ido sido os referidos preçqs oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 
pr meiro lugar no certame supr4citado 

PRIMEIRA.- DO 

1. 1 - Os preços para fornecir 
DE ACARA/SECRETARIAS M 

ITEMI 

ir r: r: ir: :, !  

cornlj utfviis ëutonfoToi2h$  párrpgfft%rTURAJv1UN ICI PAL 
PAIS EÍQ.0.£UNDQS.JVIUNIQIPAISsào 

1. Razão Social; » 
2. CNPJ n°; 
3. Endereço, 
4. Telefone e endereço eletrônico 
5 Nome do representante legal. 

2. 

&USULA SEGUNDA - DO PREÇO 

• Os preços registrados poderão ser revistos.em decorrência de eventual redução dos preços 
ticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 

)osições contidas na alínea Id" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
erveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
ços aos valores praticados pelo mercado. 
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(a). 
Munic7oJt Acará 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

frui Os fornecedores que hão aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
lo serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
mercado observará a classificação original. 

2.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
pi. der cumprir o compromisso, 0  órgão gerenciador poderá: 

2.3.1. Liberar o fornecedor de compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
PE dido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e omprovantes apresentados; e 

2. 3.2. Convocar os demais forr 1 pcedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

2.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á revogação 
de ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3. O presente termo de registro d e preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 
d ta de sua assinatura. 

3.2 O fornecedor compro metere  a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CdNTRATAÇÁO 

3. 1 . Dentro da validade da tQa de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Tedpo de Contrato ou aceita r/retir& o instrumento equivalente (Nota 
dE Empenho/Carta Contrato/Atftorização). 

3. . A adjudicatária terá o pazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Te -mo de Contrato ou acenar o instrumento equivalente, conforme o 
c so, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

3.. O prazo previsto no 
solicitação justificada do foi 

344. A licitante vencedora 
cØrtificado digital. 

QUINTA - DO 

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

OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 

*10ELAMENTO DO REGISTRO 
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MunicTpio d6 Atará 
• 	 ESTADO DO PARÁ 

• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DO: Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

O registro poderá ser cancqlado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ontar do recebimento da no' ficação, nas seguintes hipóteses - 1 
)ela Prefeitura municipal deAcará/PA, quando: 

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

a. ) o fornecedor, injustificadanente, deixar de firmar o contrato acima mencionado; 

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

a. ) os preços registrados se apresentarem superiores aos prgticados pelo mercado; 

aJ ) razões de interesse públicp, devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso XII, 
da Lei Federal n.° 8.666193 assim o determinarem; 

b) pelo fornecedor, quando, mdiante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumpriras exigências do Instru nento Convocatório. 

5.: O cancelamento será pre Adido de proc 	 strativo 	a esso admini, devendo decisão final ser 
fui damentada. 	 - 

5. Qualquer comunicação dec )rrente do pedido de cancelam rnto será feita por escrito. 

5.4 A solicitação do forneced r para cancelamento do regi ro de preço não o desobriga do 
fornecimento do objeto licitado até a decisão final, a qual de rá ser prolatada no prazo de até 
30 (trinta) dias, facultada à Ad linistração a aplicação das pe atidades previstas no Instrumento 
Convocatório, caso não aceita as razões do pedido. 

ClÁUSULASEXTA - DOFOFD 

6.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumen o, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão pr icessadas e julgadas no For da Cidade de ACARA/PA, com 
exclusão de qualquer outro, pc , mais privilegiado que seja. 

Acará/PA, em _j1201 8. 

PRFEITURA MUNICIPAL DE AC RÁ/PA 
CNPJ N° 05.196.54810001-7? 

• 	 : 	FORNECEDOR 
CNPJ NO 

r1 C'tiAI 11.11 lAr'. 

5. 
a( 

a) 

E1 

ii 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA  

ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO 

[é] 
	

ípio de ACARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado 
.TANTE, com sede na Travessa São José n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n. °  05.196.548/0001-72, 
Ldo pelo(a) Sr(a). AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e de outro lado a empresa 

inscrita no CNPJ (MF) sob o 

	

estabelecida 	doravante denominada simplesmente 
TADA, neste ato representada por 	 , portador da Cédula de Identidade n.° 

e CPF (MF) n.°  celebram o presente contrato, do qual serão partes 
s o edital do Pregão n.° __/___ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o 
.TANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis n°s.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações 
s, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. 10 presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada para realizar serviços de 
fomejimento de passagens areas e hospedagens. 

SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor 
total ao contrato é de R$ 

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo 1 do edital do Pregão n.° 	/ 	são meramente 
esti4tivos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

CLASULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

1. 4 CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração 
para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) PREFEITURA 
MUWCIPAL DE ACABA. 

2. IEventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão ti0 	í, realizado com fundamento na Lei 
19520'  de 17 de julho de 2002 e na Lei n°8.666/93. 

CLÁIUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

TVSAOJOSEN°120 	 // 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
fREFEITURÂ MUNICIPAL DE ACARA 

1. Jk execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
precejtos de direito público, aplicandose-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
dispoiç6es de direito privado, na formado artigo 54 da Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo,  diploma legal. 

CLÁuSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. 	A vigência deste contrato será , çontados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de 
expediente, devendo-se excluir o primeir: e incluir o último. 

CLÁ IJSiJLA SÉTIMA - DOS ENCAROS DO CONTRATANTE 

1, abrá ao CONTRATANTE: 

- permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução 
s rvjos constantes do objeto; 

1.2 - 	prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
ATADA; 

• .3 - 	rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
es do Anexo 1 do edital do Pregão n.° 	7; 

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo 1 do edital do 
n.°  

1.6 -  disponibilizar à CONTkATADA espaço físico em. suas dependências para a execução de trabalhos 
quando necessário; e 

1.7 -  atestar as faturas correspi:ndentes e supervisionar o serviço, por ,  intermédio da Secretaria de Serviços 
Gera s do CONTRATANTE. 

.JLÁ USULA OITAVA - DOS ENCAGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos, seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, 
tais c mo: 	 : 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contHbuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
f) vales-transporte; e 	1... 
g) outras que porventura' venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir 
ttainente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa, ordem e às normas disciplinares do 
RATANTE; 

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente acs móveis, e outros bens de propriedade 
do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo 
deste ontrato; 

1.5 - 	arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
técnicos no recinto do CONTRATANTE 

1.6 -   reparar, corrigir, remover )  reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
is referentes ao objeto em que sç verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
susados; 

1.7 - providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser 
ido, tanto na saída quanto no retomo ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de 
ntação patrimonial do CONTRATANTE; 

1.8 - devolver os móveis retiradts para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o 
ATANTE; 

1.9 -   refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco)' dias úteis, contados do recebimento da 

1.10 -  reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela 
ATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE; 

1.11 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

1.12 -  não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por 
de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio do 
ATANTE, quando for o caso; 

1.13 - 	fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando 
sempr, as materiais de primeira qualidade; 

1.14 -  submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados 
nos serviços antes da sua execução; 

1.15 - comunicar à Secretariade Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgen e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

1.16 - obter todas e quaisqur informações junto à Secretaria de  Serviços Gerais do CONTRATANTE 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

à boa consecução dos trabalhós; 

1.17 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de 
habilii ação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

CLÁX JSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencirios e obrigações sociais previstos na 
legisl ção social e trabalhista em vigor, pbrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
inante ão nenhum vínculo empregaticio com o CONTRATANTE; 

1.2 - 	assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
igis12 ção específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

no de orrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ain4 que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE; 

1.3 - 	assumir todos os encargos de possível demanda traba1hiit, cível ou penal, relacionadas a este 
contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continênciá; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais  resultantes da execução deste 
contra o. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANT, nem poderá onerar o objeto deste 
contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualcuer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES  GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - 	É expressamente pr 4 ibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CON RATANTE durante a prestação dds serviços, objeto deste contrato; 

1.2 - é expressamente proibidak  também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do (ONTRATANTE; 

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato. 

CLA4SULA DECIMA PRIMEIRA -1 O ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. [A execução dos serviços objeto peste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, 
desigi1ado para esse fim. 

2. c3 sçrvidor do CONTRATANTE aibtará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos seos determinando o que for necssário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 
lade competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, em tempo hábil, para a adoção das medidas 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durantej a execução deste contrato, desde que 
aceite pela Administração do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1. A, atestação da execução dos serviço, caberá à servidor do CONTRATAN FE designado para fim representando o 
CONTRATANTE. 

CLÃ JSULA DÉCIMA TERCEIRA - LA DESPESA 

1. A despesa com a execução dos servi:os de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo da dotação orçamentária. 

CLÃ StJLA DÉCIMA QUARTA - D4 PAGAMENTO 

1. F xecutados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, situado na Travessa São José no 120, para fins de liquidação e pagamento, 
mcdi te ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao irnrnecedor,  até o 30° (trigésimo) dia útil 
conta o Øa entrega dos documentos. 

2. 9 CONTRATANTE reserva-se o 
não e4tiverem de acordo com a especil 

3. 9 CONTRATANTE poderá 
devid4s pela CONTRATADA, nos 

4. Nenhum pagamento será efet 
financira e previdenciária, sem que 
'enalikiade ao CONTRATANTE. 

s. q prazo de pagamento da 
de ca4a parcela. 

5.1 - Nos casos de eventuais 
algum forma para tanto, fica convene 
entre data acima referida e a corre 
aplica ão da seguinte fórmula: 

EM EI x N x VP 

•cito de recusar o pagamento se, no Íto da atestação, os serviços executados 
ão apresentada e aceita. 

do montantQ a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
deste contrato. 

à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
gere direito a alteração de preços, cmpensação financeira ou aplicação de 

serviços será contado a partir da. data final do período de adimplemento 

de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
que a taxa de compensação finánceira devida pelo CONTRATANTE, 
me ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 

onde: 	 - 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data pterista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 
VREFEJTURA MUNICIPAL DE ACARA 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
= Índice de compensação financeira, assim apurado: 

NT = I=(6/100) ==> I=000016438 
36 	 365 

- Percentual da taxa anual = 6% 

5.2 - 	A compensação fin4ncçira prevista nesta condição será incuída na fatura do mês seguinte ao da 
ncia. 

5.3 - 	O pagamento mensal, dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
lura atestada por servidor desigpado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e verificação da 
dade da licitante vencedora junt6l à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. 0 presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo (5 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLA SULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. 	No interesse da Administração 4õ CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido ato o limite de 5% (vinte e cinco por cento), confoi;pe disposto no artigo 65, parágrafos 1" 
e 2°, da Lei n.° 8.666/93. 

1.1 - A CONTRATADA fic4 obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 
supre sões que se fizerem necessários; e 

1.2 - 	nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as 
supre sões resultantes de acordo entre as• partes. 

CLÁ1 ISULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

1. C ,  atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato 
sujeit á  a CONTRATADA à multa de q5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 
10% ( lez por cento) sobre o valor total dp contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comu icada oficialmente. 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, 
garant da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto 
contra ado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
:ATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
os motivos determinantes fda punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

de que aplicou a penalidade, que] será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do 
ATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

3. P los motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 
1 e 2 desta cláusula; 

3.1 - pelo atraso na execução ds serviços, em relação ao prazo proppsto e aceito; 

.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a 
ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco)]dias úteis, contado da data da rejeição; 
e 

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadoc da data de rejeição. 

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadas xo de Fornecedores do CONTRATANTE  e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n. 8.666/93. 

5. qomprovado impedimento ou recoi hecida força maior, devidamente jusUficado e aceito pela Administração do 
CON RATANTE, em relação a um dos, eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das peltialidades mencionadas. 

6. 4s sanções de advertência, suspenØo temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, edeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à CONATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
'eremlefetuados. 

CLAIJISULA DECIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

1.4 inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
n.°8.66/93. 

1.1 - Os casos de rescisão confatual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o comaditório e a ampla defesa. 

2. A rescisão deste contrato poderá ser; 	 -. 

2.1 - 	determinada por ato unilateral e escrito da Admini.fflraão do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias .cbrridos; 
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Estado do Pará 	. 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

2.2 - 	amigável, por acordo entre as partes, desde que haja enveniência para a Administração do 
(ATANTE; ou 

23 -  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

	

DÉCIMA NONA - DA 
	

AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

	

Este contrato fica vinculado 	termos do Pregão n.° 	/ 	, e aos termos das propostas da 
LATADA. 

, ÇLÁI JSULA VIGÉSIMA - DO FORO,'  

1. ks questões decorrentes da execuão deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro da. cidade de ACARÁ, com exclusão dó qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para que surtam um só efeito, :S quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CON1 RATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ACARÁ - PA,emde 	de 2018 

CONTRATANTE 	 CONTRAIA) 
TEST MUNHAS: 
1.  
2.  
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