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EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO

•

PREGÃO PRESENCIAL N° 09030212018
DATA DA REALIZAÇÃO: 2810312018
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 09:00h (horário local)
LOCAL: Prefeitura do Município de Acará — Pará

Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMA NDA OLIVEIRA E SILVA — Prefeita
Municipal de Acará/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA,
através da Prefeitura Municipa! de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro,
cidade de Acara/PA realizara licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da LEI n° 10.520,. de 17 de julho de
2002, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI n° 8666, de 21 de junho de 1993, DECRETO
,— municipal n° 0212018-GAB e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, e sera conduzida pelo Pegoeiro com o auxilio da equipe de apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe. Na ausênc a ou impedimento do pregoeiro ou
equipe de apoio supracitados, poderão atuar outros serj idores oficialmente capacitados e
designados pela administração municipal
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1.3. Os itens listados no _Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serão
necessariamente coritr'itados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são
estimados, sendo considerados apenas para fins adjudicação e posterior convocação
para assinatura do Contrato de Fornecimento.
1

1.4. Cumprem-nos alertamos a todos os iicitantes, 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 fatur mento.
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2.1 Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA.
2.2. São participantes os seguintes órgãos: 08 - Secretaria Municipal de Educação; 14 FUNDEB; 16.
3. CREDENCIAMENTO
3.1. Horário de credenciamento: de 08h45min as 09h00min do dia 2810312018, não permitido o
credenciamento de retardatários após o horário estipulado.
3.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
3.3. Quando o representante for diretor ou sócio com podererde gerência, deverá apresentar ao
Pregoeiro, cópia autenticada éin cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação
do contrato social ou alteração contratual na sua forma consolidada ou ata de assembleia geral da
empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia
autenticada em cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação da carteira de identidade e/ou
documento similar valido.
3.4. Quando ,,o representante for pessoa'
deverá entrégar, ã.fr.a,
como do docúmenlo de
pela empresa tifànte, cc
representação, inclusive
praticar todos os demais
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3.5. O representante legal da licitante que nâo se credenciar perante o Pregoeiro ticarâ impedido
#~ftoo de
de participar da fase de[atierØbi
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a
licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta e Documentos de Habilitação
relativos a este Pregão.
3.5.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor
preço.
3.6. Como condição previa ao credenciamento o Pregoeiro, e/ou equipe de apoio verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
3.6.1. Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União;
3.6.2. Cadastro Nacional de • Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
PREFEIT~
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3.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sácip majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de :1992, que prevê, dentre as sanções
impóstas ao responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
3.7.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro NÃO credenciará a licitante, por falta de
condição de participação.
3.8. 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 doçredenciamento, 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.

PREFEiTURA DE

3.10. A hcitpte devera jui
retirada deste gdiaI, NÃO s

&4a

termo de

3.11,Todos os4ocumentos
envelopes de proposta e de

•---. 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividades seja compatível com o
objeto desta licitação e que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no
Capitulo — DA HABILITAÇÃO.
4.2. A licitante deverá possuir capital social ou valor do património liquido de no mínimo 10% (dez
por cento) do valor global de cada item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da
apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30 da Lei n° 8.666193 e suas
alterações.
4.3. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
e para o microempreendedor individual — MEl, conforme LC n°123, de 2006.
4.3.1. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
LC ri 0 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 30 da referida lei, no ato do credenciamento. •
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4.3.1, .1. A não apresentação da declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o
licitante de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.3.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de ME] (Microempreendedor individual) poderá ser
dispensado em todo ou em parte documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a
participação dos demais licitantes, conforme Decreto n°8.538 de 06110115.
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente.

4.4.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;
4.4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no. artigo .9°da Lei na 8.666, de 1993;
4.4.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou xtrajudiciaI, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liqudação;
RINg

4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.4.6. Empresa que entre os dirigentes,gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou
subcontratados, haja alguém qe .seja servidor público, ou q tenha sido nos últimos 180 (cento
e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação;
4.4.7. Parentes da autoridade rês?onâveÊ pé a hor1ih1oa ;a do p ocedinl&ito kc&dão n°
60712011 -Plenário, TC-002.12812008-1, rei. Min-Subst. Andrétuís Carvalho, 16.032011);
4.4.8. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e
inciso II, alínea "a' da Constituição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2,
rei. Mm. Valmir Campelo, 06.07.2011).
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO. DE ESCLARECIMENTO
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federal
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, combinada com a Lei Federal n° 8.666193.
5.2. As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente
assinadas, e protocolizada na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Mynicipal de
S: 68.690Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, Óidade de Acará/PA 000.
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5.3. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
5.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
,—, 5.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatõrio deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por e-mail: Iicitacao_acara@hoimail.com sendo de exclusiva
responsabilidade do interessado á obtenção de adendos e/óu esclarecimentos, não podendo
alegar desconhecimento em relação as informações disponibilizadas relativas ao Edital
6. DO RECEBMEt4TOtDQtENVEUØPES flt
6.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues
ao Pregoeiro no local, data e hora fixados no preambulo deste edital, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho e, de preferência opacos, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados os seguintes dizeres:
ENVELOPE N°01 - PROPOSTA COMERcI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTEICNPJ
< PREGÃO PRESENCIAL N°090302/2018

—

ENVELOPE N°02- DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE!CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL N° 09030212018
6.2. Todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 —
HABILITAÇÃO deverão estar: assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e
organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acotdo com o solicitado nos itens 07 e
11 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação.
7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1.. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representan},
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razão social, número do CNPJ, dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da
proponente, além de conter:
7.2. A proposta deverá conter valor unitário e global para cada item constante do Termo de
referência, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços
praticados 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 8.666193 e suas alterações.
7.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.
7.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;
7.4. .:PO de entrega: Fica estabelecido o prazo de até 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 soluçãodo problema, contados a pMir do recebimento da
Ordem/Requisição de fornecimmto;
COW
-5
7.5. Asspropostas poderão ser corrigidas automaticamente peo pregoeiro! caso contRm erros
de soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre. o preço unitário e o tdo item,
hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida na
7.6. Não serão aceitos
•o sua
d? r' eote r
7.7. O licitante adjudicador{qost cte
ria
ds46 '?d
Proposta de Preço Ajusd
h'305 o
encerramento da sessão do Pregão Presenciai ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no
dia do certame, sob pena de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail
licitacao_acara@hotmail.com , desde que esteja devidamente assinada, sob pena de
desclassificação.
7.8. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
8. D?1 CLASSIFIGAÇAO DAS PROPOSTAS
8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ojulgamento.
8.2. A desclassificação de propsta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

:1
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8.3. O Pregoeiro classificará 9 autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preçq, para participação na fase de Lances.
8.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços. oferecidos.
8.4. Havendo eventual empataentre propostas, o critério de iJ~ esempate será aquele previsto no
artigo 30 , § 20, da Lei n° 8.66.6, de 1993, assegurando-se sucessivamente, aos
bens e serviços: a) produzidos no País; b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e c)
produzidos ou prestados por tmpresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia 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 nelhor;
r.. -.

-

9.
9.1. Clas&fÍdàasàs propostas, de acordo com
apresentação ' ~ dá lances ven.ais pelos licitant
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. O

pa de
forma

s,
seq
j1d
lal, a
9.2. O Pregoeiro convidarA udividu
et
s cia
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior pre o e os demais,
em ordem decrescente de v1b.
9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de 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
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 1.23, de 2006.
.

9.5. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
propostas 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 menor preço
serão consideradas empatadad com a primeira colocada.
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9.6. A melhor classificada nos termos do item anterior terá ordireito de ofertar um último lance
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) 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
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 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.
9.9. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciara 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
meiro lugar quanto à compaade do preço em
examinará ,Ã',proposta classificada em pri
relação ao valor estimado para a co ntratação e sua exequibilidadecomo quanto ao
E.
cumprimento das especificaçs
õe do objeto.

JIZURflMI

Sf\4.
suna. SÍLUIS
10 2 Será desclassificada as
otçpaxImo
pijejjq0j J4fr epØMfl$r
ri*jf$j1Jh
ex44,os os
fixado ou que apresen tar pr4o md5fi
o
preçàs cotados que ultrapassarem o valor estimado pela Administração em mais de tO% (dez por
UNDOS CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
cento),

10 .3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos., exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
10.4. Havendo necessidade, b Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.5. Sempre que a proposta melhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se or o
caso.
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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 á todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
107. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
11. DA HABILIT
Será considerada habilitada
subitens abaixo:
'

a

proponente que apresentar os documentos relacionados nos

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
11.1.1. Cópia do RG e CPF :dos sócios da empresa Licitnte devidamente autenticados em
cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do
original;
e
111 2 Registro comercial, no caso de erpprair
IJ

'Pfl

ft# t3t

se
de

11.1.3. Ato constitutivo,
tratando de spciedades
documentos dé eleição dE

m
e-

11.1.4. Inscrição do ato
diretoria em exercício;

Wit em
11.1.5. Decreto de autorWØ$i &CMwøwNe4 affiit4tG4i*SS
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividad assim o exigir.
OBS: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma donsolidada.
11. 2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULAADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da. Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF);
11.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da
licitabte 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
União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede da licitante;
.—.1
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11.2.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;
PODER EXECUTIVO

negativo,

11.2.5. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo,
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitan7
t 9u Cêrtdão de Não Contribuinte;
1
1126. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
11.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT, nos termos do Título Vil-A, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Li n°. 5.452, de 1 0 de maio de 1943
(Lei n°.1 2.440, de 07 de junho de 2011).
-

OBS: 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.

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFQ-ÃO TECNICA:
11.3.1. Prova de qualificação técnica,
m ediar
nteesentação
a
de comprovante de aptidão para
fornecimento pertinente e com;.ativel com o objeto da iicitaçãc, por intermédio de. no mínimo 01
(um) atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jur.dica de direito público ou privada,
comprovando que já prestou ou presta serviço dessy natureza

lar-1

11

11.3.2. Comprovante de aptidão para fornecimento pertinenie e compatível com o objeto da
licitação, por intermédio de cópia de no mínimo 02 (duas) notas fiscais.
.
11.3.3. Alvará de funcionamento expedido pel Prefeitura Municipal do domicli o da empresa;
-z
11.3.4. Declaração de que possui estrutura e condições de fornecer o objeto licitado.

11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUA16A ÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
11.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do útimo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há rr ais de 03 (três) meses da data, - de apresentação da proposta:
a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda
não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações
contábeis envolvendo seus dir itos, obrigações e patrimônio)íquido, relativos ao período de sua
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade fipanceira da empresa, devidamente
registrado no Órgão competenta na forma da legislação vigente;
tu dos por contador ou técnico
b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC, os quais deverão ser

EÍ
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extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Orgão competente
na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço: e demonstrativo, já deverão estar
inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a, sua inclusão durante a sessão ou
apresentação 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 Comercial e termo de encerramento,
bem como o Certificado de Rsgularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações
contidas no Balanço Patrimonial da época do seu registro ou CRP atualizada. Poderá, também,
ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada.
d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez
Geràl (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 a 1, obtida pela formula:
AC+RLP
LG

DE

1

d.2) Índice de Solvênci

d.3) Índice de Liquidez

no

OBS: Os fatores constanteèdsf
item 11.3.1. deste Edital, em qe
AC - Ativo Circulante
RLP - Realizável em Longo Prazo
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo Prazo
AT - Ativo Total

11.41.1. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da
publicação do balanço em diário oficial ou iornal , 4ande circulação da sede da licitante;
11.4:2. Certidão negativa de feitos sobre/falência recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da se do licitante.
- /

11.43. Certidão Simplificada eirnitida pelata Comercial;
11.4.4. -Certidão Especifica que, comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial;
PREFEITURA

oKtIACARA
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11.4 5. -Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial;
11.5. Observações do item "Documentação de H,fluit'aão"
lISA. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, saivo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7 0 da Constituição Federal de 1988 (Lei n.o. 9.854, de 1999).
11.5.2. Os documentos que no possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar
que o documento tem prazo dá validade superior ao convenconado, mediante juntada da norma
C. legai pertinente. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação
do proponente.
11.53. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competere ou por servidor da administração,
ou publicação em órgão da impressa oficial. Na hipótese da apresentação de documentos
originais, este serão anexado ao processo licitatório.
11.5.4. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de
sua validade, também por ess meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver dúvida quanto à
sua autenticidade.
não

11.5.5. Os documentos E
poderão, em hipótese algi
ou apresentados por meio

ã

eselitação dr a àocu n s dè ha iaçao em
;\ 1156. A ausência de d eu ien o ou a
desacordo com o previsto nesse título inabilitará o licitante.

12. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
12.1. Constatado o atendiméhto às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada
vencedora;
12.1.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restriçãb na comprovação da regUlaridade
fiscàl das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critérío da Administração Pública, para a
regularização da documentat1ão, de acordo com a LC .n° 12312006, atualizada pela Lei
Complementar n° 14712014;

*

12.112. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.11, implicará na
decadência do direito a contratação.

OS 00
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12.2. Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o
Pregoeiro a convocar a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução
de preço, e decidirá sobre a ua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda
aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
12.3. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro,
pelai Equipe de Apoio e facultado aos representantes que assim o desejarem, presentes à sessão
deste Pregão;
12.4. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reónião, para assentamento de fatos
relevantes que ocorreram, e qpe deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
representantes, credenciados, das licitantes presentes;

'
•

12.5. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá
constar em Ata da sessão pública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;
12.5 Quando todas as propostas escritas forem descla ssificadas ou qpndo todos os licitantes
forem inabilitados o Pregoeiro poderá suspender o pregão e estabeleWCma nova data, com
prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, nos termos do ad. 48, § 3°, da Lei 8.666/1993 e
alterações posteriores, para o r cebimento de novas propostas;
12.5.1. Neste caso. o prazo d€ validade das propostas será contado a partir da nova data fixada
para a sua apresentação:
*
rã

,

12.6. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de st(a proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinar lAverificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na ordem de classificação. procedend a contratação, sem prejuío da
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.112. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ..bu não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do art. 43, §1 0 da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente-posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
PREFErTURA DE
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14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao
final da sessão pública, maniféstar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decïsão(ões) pretende recorrer e por quais motivos.
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito iecursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso;
14.22. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto á intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
14.2.3. Uma vez admitido o recurso, orecorrente terá, a panir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimad os para , querendo,
apresentarem contrarrazões em outros três dias, que começacâo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
14.3.. O acolhimento

MA

14.4. Os autos do processo pemanecerao com vista Tranqueaàa aos interessados, no ericVereço
constante neste Edital

to)

8i CCN TRUN3D JMA NOVA HISTORIA

145 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixaç& no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Acará - Estado do Pará, órgãos de imprensa oficial e comunicado aos interessados
via correio eletrônico.
14.7. O recurso administrativo deverá ser protocolado na Saia do Departamento de Licitações,
sede da Prefeitura Municipal de Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade
de Acará/PA, Cep: 68.690-000, no horário das 09:00 às 13:00 horas.
_..

,....aaaZa

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Prêgoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
/
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15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade • dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
15.3. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para
assinar a ata de registro de preço, no prazo e condições definidas neste Edital.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESAO
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatá;io o prazo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se neta fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.7 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do ôrgão gerenciador, desde que devidamente justficada a vantagem àO, respeitadas,
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n°8.666, de 1993 e neste edital.
16.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços. observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do TO, t mento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

•

16.5. As aquisições ou coe* CP
jhUYee*F$tp
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerencaador e órgãos participantes
16.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
Órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
16.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos á cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa P. o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
16.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
'V
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16.8;1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional ejustificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo •, de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retiràr o instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização).
17.2. A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
17 .4. A licitante vencedora devera
certificado digital.

ORJ4

Iltfli

tr jntratojpves do

1,10
18.t Os preços registrados poderão ser revistes em
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custc
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junt ~~10.rne00
i° 6Ç
disposições contidas na alínea "d do inciso li do caput do art.

dos
Dse

s as

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preç( praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedor s para negociarem a redução dos
preçbs aos valores praticados pelo mercado.
18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus peços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
18.31. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçãp ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conirmada a veracdade dos motivos
e comprovantes apresentados; e

PREPCJT

DE

3
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18.3.2. Convocaras demais fornecedores para assegurar igual, oportunidade de negociação.
18.3.3. Não havendo êxito nas, negociações, o órgão gerenckidor deverá proceder à revogação
da ata de registra de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

• 19. DA ENTREGA EDO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACÃO
19.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o :rãnsporte.
19.2 Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externamente com os
dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega.
19.3. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou
por outro servidor designado para esse fim, representando. a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA.
19.4. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do
Serviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL
E
ARA
a outro servidor
designado para esse fim.
ir

V9'

19.5. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, seiá designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em reMistro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necezário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
19.6. A fiscalização de 4i» tatj 4? t$nl
in r*tft ÇSItM. $$P
ab adp da
. Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n°8.666, de 1993.
19.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução. do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que fôr necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados a encaminhando os apontamentos autoridade competente para
as providências cabíveis.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E:DA CONTRATANTE
20.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objéta e, ainda:

2'
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20.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, . modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
20.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 1.3 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
20.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
20.1.4. Comunicará Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
. data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
20.1.5. Manter, durante toda r execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
20.1.6. Indicar preposto para reresentá

ep

20.2. Caberá à Contratante:
20.11. Receber o objeto no

e

20.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
proviohamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitiva;
20.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperíeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
20.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
20.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no 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 adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
21.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)(j
r

PREFEITURA DE
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dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5 0, § 39 , da Lei
n° 8.666, de 1993.
21.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou, dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendehte, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a: comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
21.5. Será considerada data do pagamento o dia em quê constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
21.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
21.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada,
1
1 será provi4Øtda sua
advertência, por escrito, para-que. no prazo de 5 (cinco' dias. reaularize sua situacão ou no
mesmo prazo, apresente sua defesa, O pn
iez por igual
período, a critério da contratante. ;M; JRMãO
21:8. Não havendo regularização ou sendo a
deverá comunicar aos órgãos responsáveis
inadimplência da contratada, bem como quE
para que sejam acionados os meios pertineni
seus créditos.

a contratante
scal quanto à
ser efetuado,
cebimento de

21.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá ao
rescisão contratual nos autos do processo administrativç
contratada a ampla defesa.

necessárias à
assegurada à

21.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
21.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em ,qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
21.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
211 2. 1 . A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 20Q6, não sofrerá a retenção ,, tributária quanto aos impostos e
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contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado á
apresentação de comprovaço, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto ria, referida Lei Complementar.
TIVAS
22.1, Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. Não aceitar/retirar a n2ta de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de alidade da proposta;
22.1.2. Apresentar documentaçãa falsa;
22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.14. Ensejar o retardamento da execução do objeto:
22.1.5. Não mantiver a proposta
22.1.6. Cometer fraude fiscal:
UM

22.17. Comportar-se de modo nidâneo;

ik

222. Considera-se comportawento inidôneo, entre outros. a declaração falsa quanto às
condições de participação. qLanto ao enquadramento comti ME/EP P ou o conluio entre os
en da fase de lances.
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo a pós o encerra mto
22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.3.1. Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
22.5.. Sanções por atos praticadós no decorrer da contratação
22.51. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquøias que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
22.52. Multa moratória de 0,5 1/o (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência,
até o máximo de 10% (dez par cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado,
injustificadamente ou por motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente á
Autorização de Fornecimento Si à Ordem de Compra;
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22.5.3. Multa compensatória dê 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
22.5.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
22.5.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
22.5:6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penali - lade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.6 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III € IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
22.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
22.6:2. Tenham praticado

visando a frustrar os objetivos da licitação;

22.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
atos`

n

22.74 A aplicação
administrativo que
observando-se o pri
9.784, de 1999.

no

22.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS______________________
23.1: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fáto superveniente que im'peça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
23.21 A Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
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23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação.
23.4. A homologação do resulbdo desta licitação não implicará direito á contratação.
23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrataçío.
216 Os licitantes assumem todos os custos de preparação &presentação de suas propostas e
a Administração não será, em çàenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
217. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencinento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não resultará automaticamente no
afastamento do licitante, desde que seja,,possível
o aprovaitamento do ato, observados os
AM
princípios daisonomia e do interesse público.
75

no

1

23.9. Em caso de divergência ntre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
va
que compõem o processo, prelecerá
as dest e Edital.

IIt&fl lfrimidáéffiPhfOrffPrestãde dos
23.10. O licitante é resporfêi%el peiI*
ipjtçfr.. çA #aic,tde. qjqrøp4qvmento
.t
documentos apresentadosem qatfl
apresentado ou a inverdadê das inroYmaçõe&Tel c6Midas in4pli&ára na ime?liata ã sdladificaçao
ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas,
civis e penais cabíveis.
23.11. No julgamento das propostas de preço e na análise da documentação, o Pregoeiro poderá,
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
23.12. Se houver solicitação d& documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em
cópia autenticada por cartório, sendo, possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro
ou Equipe de Apoio.
23.13. O não cumprimento, da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a
desclassificação da proposta.
23.14. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito de
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofprtados por item,
8.666193i
obedecidos os limites estabelecidos no § 1 0 do art. 65 da Lei .Federal n°
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23.15. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito rio contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato administrativo.
23.16. Integram este Edital:
23.16.1. Anexo 1—Termo de Referência;
23.13.2. Anexo II

-

23.16.3. Anexo III
ífl

Planilha Oramentária e suas Quantidades;

-

Modelo de Proposta Comercial:

23.16.4. Anexo IV — Modelo de Credenciamento/P rocu ração;
23.16.5. Anexo V
23.16.6. Anexo VI

-

-

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitas da Habilitação;

23.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
23.16.9. Anexo VIII - Minuta d Ata de Registro de Preço.

777

23.16.10. Anexo IX

~
-

oga

ffiffiM

Minuta do contrato administrativo.

àw

ANUE
im ágr
24.1. As questões decorrenles da exêcução teste Instrumen to, que não possam ser dirimidas
r 4çJ P com
admrnistrativamente, será Ø Q Md
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

•Acará/PA, 13 de março de 2018.

MARÇELO SILVATDE SOUZA
Pregoeiro
/
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ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 090302/2018
1. OBJETO:
1.1 aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender as
necessidades do Fundo Murncipal de Educação de Acará/PA, em quantidade compreendida
entre aquelas informadas no Anexo 1, do presente Edital; quando deles a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACARA tiver necessidade de adquirir em quàntidades suficientes para atender a
administração municipal.
1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de
Empenho, destinados a atender as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARÁ.
1.3. Os itens listados no ANEXO 1 - Termo de Referência, dnte instrumento convocatôrio não
serão necessariaente
adquirUos em sua totalidade, pois que seus quantitativos são estimados,
m
sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posteilor convocação para assinatura do
Contrato de Fornecimento.
2. PROCEDIMENTOS:

E

Ema

2.1. Os objetos deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificaçõe
técnicas do Anexo 1 deste Edital;
2.2. A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o
fornecimento e entrega dos objetos a serem adjudicados p&a PREFEITURA MUNICIPAL DE

ACARÁ.
3. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 - Os preços dos itens paraJõrnecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da
Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba
disponível, repassada pelo programa de cada órgão.
4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:
4.1. O prazo para fornecimento dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho.

4.2. Os objetos serão entreguos na sede do município de Acará e
servidores designados pela administração pública municipal.
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4.3. Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em
parte, o objeto que não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente tora de
especificação.

PREFEITURA DE! 0*»
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ANEXO II
PLANILHA DE QUANTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°090302/2018
1. INTRODUÇÃO:
1.1.

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

2. OBJETIVO:
2.1. A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas Especializadas e Comprovadamente, Experiente no
ramo, para fornecer o objeto desta licitação.
3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS -, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1. Conforme abaixo, listamos 'às produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua
especificação técnica:
da

RELAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Máe0

'952

U2-

ffi,

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
1

*

NOVA H STÓNA

LOTE 01 - CARTUCHO E TONNER
O
UNDQTD P.UNIT
ITEM
TOTAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA BROTHER L67020W
18000
1
R$ 1.80000
CARTUCHO
DE
TONER
IMPRESSORA
HP
N°
85
A
/35
A
80,00
2
R$ 9.600,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UV CYANO
70,00
. 700,00
3
R$
70,00
700,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UV MAGENTA
R$
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UV PRETA
5
LL 20 70,00 R$ 1.400,00
LT
10
70,00
700,00
R$
6 . TINTA PARA IMPRESSORA EPSON UV YELOW
LT,
10
35,00
350,00
R$
7 - TINTA PARA IMPRESSORA HP.COR CYANO
LT
10
35,00
350,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP COR MAGENTA
R$
8
LT
20
35,00
700,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP COR PRETA
R$
9
LT
10
35,00
350,00
R$
10 TINTA PARA IMPRESSORA HP COR YELOW
TOTAL ESTIMADO
R$ 16.650,00
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ITEM

UND QTD P.UNIT

LOTE 02- COMPUTADORES E IMPRESSORAS

1

3.

COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL CELERON
DUAL CORE, 4G13 DE MEMÓRIA, HD DE 500 GB, FONTE
NOMINAL DE 300W, GRAV. DE DVD
COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL li, HD DE
500 GB, 8GB DE MEMORIA, FONTE REAL 350W, GRAV. DE
OVO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L6702DW

4

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK

1

1

2

GA 19,5" PHILIPS

5

MONITOR

6

NOTEBOOK, 4GB DE MEM. 500 GB DE HDD, TELA DE 14"

UND

120

900,00

108000,00

UNO

2

2800,00

5600,00

UNO

16

2700,00

43200,00

UND

10

900,00

9000,00

UNO

120

370,00

44400,00

1 UND

16

1300,00

20800,00
R$ 231.000,00

TOTAL ESTIMADO

1

ADAPTADOR WIRILESSUSB

UND QTD P.UNIT
UNO 1 50
30,00

2

BATERIA PARA NOBREAK DE 7,5 A

UNO

3

CABO PAR TRAÇADO BLINDADO COM 300m

LOTE 03- PERIFERICOS

ITEM

-

100

75.00

R$

7.500,00

15000

R$

600,00

80L00

R$

8.000,00

40.00

$

80,00

5

CONECTOR RJ 45 COM 100 UND.

PCT

2

6

DATASHOW 3000 LUMIS EPSON

UNO

10

7

FONTE NOMINAL ATX 23

8H DD DE 500 GB SATA DESKTOP SEAGATE

1.500,00

4

CAIXA 'AMPLIFICADA DE 101? W - POTEN CIA 127/220V

H

R$

10

4

MW-

0,00

UNJD 60
- U_60

00

rB.500,00
$
2 700,00

300

S 12.000,00

UNO' 10 OCO

9

HOD EXTERNO 500 GB

10

MEMORIA 4GB ODR 3 BARFtAMENTO 1333

Offi

0

1

W

DOO

R$

00

RS

2.880.00

R$ 2400000

MICROFONE PROFISSIONM C/FIO DE 10 METROS

12

NOBREAKDE600VAMARCANHS

t UND1 120

20000

13

PENORIVE 8 G KINGSTON

40

30,00

_ UND,40
UNO 140
UND1 40

16

SWIT8 PORTAS 101100
TOTAL ESTIMADO
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2.300,00

24000

11

UNO

$

12

'UNO

-14: PLACA MÃE LGA 1150
15 PROCESSADOR INTEL CELÇERON DUAL CORE LGÃ 1150

TOTAL

CX
UNO

M
EIREI

TOTAL

1.200.00

220,00

R$
R$

100.00

R$

4.000,00

45,00

R$

1.800,00

R$

99.860,00

8800,00

•
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 09030212018
A
Prefeitura Municipal de Acará
Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor:
Tendo examinado o Edital, nós, a firma (nome da empresa)
, CNPJ n.°
com sede á
apresentamos a presente proposta
para o objeto licitado, em confoçmidade 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
das obrigações decorrentes da licitação,de acordo com os lotes do Anexo II deste edital;
c) Até a formalização da contratação esta propobta constituirá um compromisso de nossa parte,
observado as condições do Edikai;
d) Demais especificações:
- Forma de Pagamento:
- Condição dos Serviços:
- Prazo de Execução dos Serviop:
- Validade da Proposta CoMfci1Y
- Dados bancários:

Local e Data:
Nome e Assinatura do representante legal
Papel timbrado do licitante
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°090302/2018

A (nome da empresa)

CNPJ n.°
com sede à
neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidane, estado civil, profissão e encJereço),.a quem confere(m) amplos
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Acará, para praticar os atos necessários para
representar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°
09030212018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negocie preços e
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, récéber e dar
quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes. dando tudo por bom firme e valioso.
a
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Loca l e Data:
Nome e Assinatura do reprp çfl er*4eal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO
REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 0P030212018

A (nome da empresa)

CNPJ n.°
com sede à
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
fl completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)___________
interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo
acima indicado, que visa aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Acará/PA, sob as penas da
Lei, o que segue:
a) Que até a presente data inexistemfatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores:
b) Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho no que se refere à observâhcia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 1 da
Constituição Federal, no mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 4 (quatorze) anos.

Local e Data:

Nome e Assinatura do representante legal

Papel timbrado do licitante

Travessa São .José n°. 120 - Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 686904W0
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 090302I2018

•fl A (nome da empresa) , CNPJ n. ° -.
, com sede à
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, pofissão e endereço)___________
Interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo
indicado que visa a aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender
as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Acará/PA, DECLARO, sob penas da
Lei, O PLENO CUMPRIMENTO AOS R5u

pppaipp

DE

Local e Data

Nome e Assinatura do

a a DeÇX5

a

Papel timbrado do licitante

Travessa São José n ° . 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000
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PODER EXECUTIVO

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 09030212018
A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no
CNPJ sob n° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. (à) ................... ......... . ............. .. ..... ...................
(nome do representante legal)................................., portador (a) da cédula
de identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor
do documento) e inscrito (a) dó CPF/MF sob ri 0 ................... DECLARA, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0 da Lei Complementar n° 123, de
1411212006 e suas alterações;
(

)

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

n° 123, de 14/1212006 e suas alterações.
Declara ainda que, por, preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de

1• preferência para contratação Na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0 do art. 44 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alerações, não se enquadrando nas
vedações constantes do parágrafo 4 0 , art. 30, do referido Dipldma Legal.

Local e Data:
Nome e Assinatura do represeMante legal
Papel timbrado do licitante

rravessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-ObO
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 00302/2018
Aos ......dias do mês de .......................do ano de 2018, no Município de Acará, Estado do Pará,
na sede da Prefeitura Municipal De Acará - Pará, sito a Trav. São José n° 120, Bairro Centro,
cidade de Acará/Pa, por intermédio do Exma. S. Prefeita Municipal, nos termos da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no <Pregão
•' Presencial (SRP) N° 09030212018, RESOLVE registrar os preços para aquisição de
suprimentos e equipamentos de informática para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Educação de Atará/PA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

LrrLLL
hMSURA0'ICIPAL
MIJtsJ

11 - Os preços para fornecimento com2li
DE ACARÁ1S1ECRETARIAS MtJNJCIPÂI F/flhl FEJNflfl
ITEM

IflIDAIQ on

MW

LOTE 01 CARTUCHO E TONNER

1

-- !UW Q1D P.UNIT
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA BROTHER L6702DW

2

CARTUCHO DE TO NER IMPRESSORA HP N 83 A / 35 A

3

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON

4

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON_UV MAGENTA

5

TINTA PARA IMPRS.RA EPSON UV PRETA

6
7

-.

TOTAL

UND

uv OYAN'O

LT
GRE!
LT

10

LT

20

-

TINTA PARA IMPRESSC.RAEPSON_UVYELOW__-

LT

10

—

TINTA PARA IMPRESSORA HP COR CYANO

LT

10

8

TINTA PARA IMPRESSORA HP COR MAGENTA

LT

10

9

TINTA PARA IMPRESSORA HP COR PRETA

LI

20

fio

TINTA PARA IMPRESSORA HP COR YELOW

LT

10

-

--

__
-

TOTAL ESTIMADO
ITEM
-

1

2
3
:4

LOTE 02- COM?UTADORES E IMPRESSORAS
COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL CELERON
DUAL CORE, 4 GB DE MEMORIA, HD DE 500 GB, FONTE
NOMINAL DE 300W, GRAV. DE DVD
COMPUTADOR DESKTCP PROCESSADOR INTEL 17, HD D
500 GB, 8 GB DE MEM( RIA, FONTE REAL 350W, GRAV. D[
DVD
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 1-6702DW
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK.
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UND

120

UND

2

UND

16

UND

10

TOTAL
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1 UND 1120

5 MONITORVGA 195" PHILIPS
6 NOTEBOOK, 4GB DE MEM. 500 GB DE HDD, TELA DÈ 14"

UND 16

TOTAL ESTIMADO
ITEM

LOTE 03 PERIFERICOS

UND CITO P.UNIT TOTAL
IJND 50

-

1

ADAPTADOR WIRILESSUSB

2

BATERIA PARA NOBREAK DE 7,5 A

3

CABO PAR TRAÇADO BLINDADO COM 300m

4

CAIXA AMPLIFICADA DE 100 W

5

CONECTOR RJ 45 COM 100 UND.

6

DATASHOW 3000 LUMft EPSON

7

FONTE NOMINAL ATX 230W

-

UNO

-

POTENCIA 1271220V

-

-

-

-

100

CX

4

UND

10

PCT

2

UND

10

UNO

60

8

HDD DE 500 GB SATA DESKTOP SEAGATE

UND

60

9

HDD EXTERNO 500 GB SAMSUNG

UND

10

10

MEMORIA4 GB DOR 3 IARRAMENTO 1333

11

MICROFONE PROFISSIONAL C/FIO DE 10 METROS

12

NOBREAK DE 600 VA MARCA NHS

UND

40

-- UND

12

UND

1?0

____

13

PENDRIVE 8 G KINGSTON

UND LéM

14

PLACAMÂELGA1150

UND

40

15

PROCESSADOR INTEL cELERON DUAL CORE LGA 1150

UNO

40

16

SWIT 8 PORTAS 10/100

o-

M
E-R

TOTAL ESTIMADO

•

AM
E

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

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO
-

2.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso lido caputdo art., SS da Lei n°8.666, de 1993.
2.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
2.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Travessa São José n° 120— Praça cia Matriz centro
.

-
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2.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.
2.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
2.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso, a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem' aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; •e
2.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

fl 2.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
t:::s:ade registro de Prel j4
3.2 O fornecedor oomptomete,jsp

vfldØ7rt9FtgeÉyfrn) ano, montar da
ÈR
jSosj1 Mu1S

CLÁUSULA QUARTA — DA CONTRATAÇÃO
SIM,M

â

2

3.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o Yornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Ai1orizaçãoL
3.2. A adjudicatária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
3.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornededor, e aceita pela Administração.
3.4. A licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do
certificado digital.
CLÁUSULA QUINTA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.10 registro poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa 1, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar do recebimento da nofificação, nas seguintes hipóteses:
a) pela Prefeitura municipal deAcará/PA, quando:
PREFEITURA DE

Travessa São José n°. 120- Praça dt Matriz centro — Acará / Pará - CEP 686? N)0
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a. 1) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na ata de registro de preços;
a.2) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato acima mencionado;
a.3) o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados
no artigo 78 da Lei Federal n. 1,8.666193;
a.4) os preços registrados se apresentarem superiores aos prLicados pelo mercado;
a5) razões de interesse público, devidamente fundamentadaj na forma do artigo 78, inciso XII,
da Lei Federal n.° 8.666193 assim o determinarem;
b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do lnstrupento Convocatório.
5.2 O cancelamento será prd:edido de processo administrativo, devendo a decisão final ser
fundamentada.
-

-

5 3 Qualquer comunicação decorrente dèã5tILt etrL?nSa Ulior es*i
5.4 A soli » ite4ão*crfÓrnecedur para cancelamento do regiscro de preço não o desobriga do
fornecimento do objeto licitado ate a decisão final, a qual devera ser prolatada no prazo de ate
30 (trinta) dias, facultada à Adniinistração a aplicação das peraalidades previstas no Instrumento
Convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
-, 6.1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumerflo, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão prucessadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARAJPA, com
exclusão de qualquer outro, po; mais privilegiado que seja.
Acará/PA, em 112018...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACÃRÁIPA
CNPJ N° 05.196.54810001-72

FORNECEDOR
CNPJ No . ._._J___

2.

PREFEÍTURA DE

Travessa São José n °. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000
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O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Travessa São
José n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°05.196.548/0001-72, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA
E SILVA e, de outro lado a firma
., inscrita no CNPJ (ME) sob o n°
estabelecida _
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr.(a)
, portador da Cédula de Identidade n° SSP/ e
CPF (MP) n°
têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são
partes integrantes o Edital do Pregão n° _________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as
cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto Aquisição de equipamentos e suprimentos de informatica destinados ao
Fundo Municipal de Educação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, de R$.............................(..................................
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão
e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n° -, realizado com fundamento na
Lei n° IG.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes.

n
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-seão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
TV SÃO JOSÉ NOI2O

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

a]

1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
;lmoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
e) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura , venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do
CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração, do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, 4'urante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa
TV SÃO JOSÉ N0 120
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
,—ráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato; em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão no ______

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGA ÇÔES SOCIAIS, COMERCIAISË FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencirios e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na. época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências .é obrigações estabelecidas na legislação
específicde acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsâbilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
.
.
passiva para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. DeveM a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
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CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado è fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter proposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabeni ao Chefe do Serviço de Almoxarifado
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargq da dotação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1.A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no aio da atestação, os produtos fornecidos
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 'correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
•
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5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM =1 x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
P = Valor da parcela a ser paga.
= índice de compensação financeira = 0,000 1644, assim apurado:
1= (TX)
365

I=(6/lOO)
365
1 = 0,000;l 644
TX = Percentual da taxa anual = 6%..
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posterionnente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1°
e 2°, da Lei n°8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser confltado.
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3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta, cláusula, salvo as supressões resultante
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
[.1 - advertência;

r'

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injústificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o
Ákreito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
ija promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
15 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7- não celebrar o contrato;

TV SÃO JOSÉ N° 120

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9- apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da
Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE,
,-derão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
etuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias;
12 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n° _____, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
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1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de ACARÁ, com exclusão de qúalquer outro por mais privilegiado que
seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, evelas testemunhas abaixo.
ACARÁ.- PA,emde

de

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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