Municto Atara
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO)
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE REGISTRO DE PRE'
PREGÃO PRESENCIAL N° 180603
DATA DA REALIZAÇÃO: 0510712
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 11:301
LOCAL Prefeitura do Município de Ac
Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMA
Municipal de Acara/PA, para conhecimento dos interessado
através da Prefeitura Municipal de Acara/PA, com sede a Tra
cidade de Acará/PA ,realizará licitação para REGISTRO DE —P
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da
2002, aplicando-se,' subsidiariamente, a LEI n° 8.666, de 2:
.- municipal n°02/2018-GABe demais legislação correlata, bem
neste Edital e seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiro,
designados nos autos do processo em epígrafe. Na ausência
equipe de apoio supracitados, poderão atuar outros servi
designados pela adrninistração municipal
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1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços
gráfico para atender as necessidades do Fundo Mui
de Acara!PA, conforme condiçôes. quantidades Ug e exiç ncias estabelecidas rio Termo de
Referência deste instrumento convocatõrio e seus ane
1.2. A licitação será realizada por item, conforme tabela onstante do termo dé referê,cia,
facultando-se ao licitante a participação em quantos ier forem de seu interesS.
1.3. Os itens listados no Termo de Referência, deste in irumento convocatôri riao se:o
necessariamente contratados em sua totalidade,
)is que seus quartitativos •ao
estimados, sendo considerados apenas para fins de 2 judicação e posterio convocação
para assinatura do Contrato de Fornecimento.
1.4. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, pi a fins de seus dlaneiamenos
orçamentários que os mesmos não estão obrigados
cer previamnte o c
constante do Termo de Referência, razão pela qual a P
Municipal de Acará n se
responsabilizrá por prejuízos financeiros sofridos ei
ência de talJ atitude,
cabendo, portanto, qualquer direito a indenização.
1.5. A quantidade estimada para o presente processo li
Referência, deste Edital, serve apenas como orienta
alguma garantia de faturamento.
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2.1. Este Registro çte preço será gerenciado pela PREFEITUR MUNICIPAL DE AC RAMPA.
2.2. E participante] seguinte órgão: 14— FUNDEB.

3. CREDENCIAMENTO
3.1. Horário de credenciamento: de 11h15min as 11h30min d dia 05/07/2018, não1oerrnitdo o
credenciamento de/etardatários após o horário estipulado.
3.1.1. Cada crede,

n

poderá representar apenas uma licitar) e.

3.2 Tratando-se d proprietário ou sócio
3.2.1. Cópia de do6umento de identidade de fé pública com fp ol devidamente kutenticados
em cartório ou pel4 Comissão.
7
12.2. Cópia do at+ constitutivo e alterações contratuais ou có ia do ato constitutivo a sua forma
consolidada. devidamente registrado na Junta comercial, dev amente autenticados em cart6do
ou pela omissaoj
3.3. Tratando-se d:e P ocurador
nto de identidade de fé pública com f tografia, devidamenteautenticados
3.3.1. Cópia de d
em cartório ou pel Çomissão.

n

xo devidamente auenticado dm
3.3.2. Termo de &eenciamento (conforme modelo em
cartório ou Procu ação (original ou cópia autenticada) com deres para represen$r a empieia
pectivas fases.
em licitações, ou spcificamepte, para este certame 0,51000
3.3.3. Cópia do a1ó tonstitutivo e alterações contratuais ou có ia do ato constitutivonc sua forma
consolidada, dev çiamente, registrado na Junta comercial, de idamente autenticados em cartóno
ou pela Comissã . 1
juntar ainda aos documentos de creden lamento cópia do ter çno de retra
3.4. A licitante d
deste edital. NAOI'séndo aceito o credenciamento da licitante em o mesmo.
3.5. O represent ib'e legal da Iicitaite que não se credencia perante a CPL ficara imredido de
participar do cc tpe de declarar a intenção de interpor ecurso, de renunciar ao direito de
interposição de dur3os, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes 'Prop tL'" •a 'Documentos'.
3.6. Como cond
revia ao credenciamento a CPL verifi rã o eventual descudnpnmento das
condições de 4'dcipação, especialmente quanto à exLéncia de sanção que impeça E
participação no Ftauc ou a futura contratação, mediante a onsuita aos seguintes cadastros
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36.1.Cadastro Nacional de empresas inidôneas
Conroladoria-Geral da União:

e sp.sp risas - CE!S,

F

3.6.2. Cadastro Nadional de Condenações CWeis por Atos de Improbidade A
mantido pelo Consea'o Nacional de Justiça.
3.6.3 A consulta aos cadastros srá realizada ei nome da empr sa licitante.

pela

iv.

existência de sanção. a CPL NÃO r.r enciará a licitante,
3.6.4. Constatada
condição de particip çâo.

de

3.7. Todos os doeu icntos reatit'os ao credenciamento e doi resentante devem etar fora &s
envelopes de docL 1 CPtO5 de h- bilitaçao e de proposta. Cs ¶fo rnentos apresentad4s no ato o
ciedenciamento pr erao ser usados como sendo parte dos dàc ktentos de habllitaçã da licita ;e
desde que não cc',n rometa a lisura do certame.
7
/1

18. Declaração ou arende o peno cumprimento aos requisito de habilitação, conf ime mod o
em anexo. NÃO sé,,,,da aceito o credenciamento da licitante se o mesmo.
3.9. Não será acE» .. em qual4uer hipótese, a participação d licitante retardatária a não s r
como ouvinte.
7PARTIcIPAÇÃONO

46

e atividades seja com ativei co o
4.1 Poderão parti,
deste Pregão interessados cujo ra
objeto desta licita o e que comprovem possuir os docu ntos d'e habilitação
r queridos no
IS
Capitulo - DA H iL[íAÇAO.
possuir capitai social ou valor do patri nio liquido de no mín mo 10% (dez
4. 2. A licitante de
por cento) do vali goal de cada item para esta licitação, vendo ser comprova o na data Ca
apresentação da . u.'posta, na' forma da Lei, conforme Art.' 1, § 3° da Lei n° 8. 66/93 e suas
alterações.
4.3. Será concediçk' tratamento favorecido para as Microemp sas e Empresas de equeno Poe
e para o microempeendedor individual - MEI. conforme LC n 123. de 2006.
4.3.1. A licitante quL desejar usufruir do tratamento favorecid estabelecido nos arti os 42 a4P :a
;_C n ' : ,123 , de 200t, deverá apresentar declaração que cu pre os requisitos es abelecidos nc
artigo 3° da refe rida lei, no ato do credenciamento.
4.3. 1.1. A não anE.:s 3tação da declaração supracitada, n ato do credenciarne to, impedirá
licitante de ser bers 'ciado com o tratamento favorecido p Isto na LC n° 123. d 2006, mesm
que seja qualificacia some micraerrpresa ou empresa de p,','q crio porte.
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endedx individual) poderá s
4.3.2. Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microem
fiscal
desde que nãc restrinja
dispensado em todo lou em parte documentos de natureza NA
participação dos de is licaanies, conforme Decreto n° 8.538 de' )6/10/lb.
ssados:
4.4. Não poderão p - rticipar desta licitação os iZebrar
contra

4.4.1. Proibidos d participar, de licitações
legislação vigente.

4.4.2. Estranoeiros/due não tenham representação legal no 'Br
ou judicialmer
receber citação e
443 Que seenc

em nas vedações pre'

no artigo 9.°c

4.4.4. Que esteja
concordata ou in

ib falência, em recup
ioa, em processo de

o judicial ou e
ução ou liquid

4 4 5 Entidades

sariais que estejam n

4.4.6. Empresa q
por cento) do

ire os dirigentes, ger
ai com direito de
ilguém que seja servi(
es à data da pubIicaç

e oitenta) d

S

administrativos, n forma

il com poderes exp essos li
Lei na $666, de 1.
concurso

credor

S,

as em consor

ou

4.4.7. Parentes
607/201. 1-Plenári'

no

4.4.8. Deputados.
inciso 11, ,alínea "
rei. Min.Valmir C

e

L_

0610 .2011)
NA?ÂO AOEDITAL Opp j5

S. DA

úteis antes da data
impugnar este Edital,
d 2000, combinada

5.1. Até 02 (doi
qualquer pessoa
ri0 3 555. de 08 d

signada
a.Lei R

a abrtura da
ua o Art. 12, do
31 n° 8.666/93.

5.2. As impugn
assinadas, e pr
Acará, locaIizad
000.

S,

obrigatoriamente, deverão ser fornalizadas por escrito.
)l!zada na Sala do Departamento deLi itações da Prefeitur2 Municipl de
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, dade de Acará/PA - Cep: 68.690-

5.3. Caberá ao j

eiro decidir sobre a petição no prazo de inte e quatro horas.

5.4. Acolhida a p
certame.

áo contra o ato convocatório. será desig ada nova data para a realiodc
pRrrEIl
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5.5. As impugnações e pedid;r
)s de esclarecimentos não susp ndem
certame.

s prazos p

5.6. As respostas às impug ações e os esclarecimentos p stados pelo Preg
entranhados nos autos do prc ;esso licitatório e estarão dispc ii eis para consulta p
interessado.

•

licitatáro deverão si
tos referentes a este pr ces
5.7. Os pedidos de eE'clarecin
s úteis anteriores á dat de i nada pra abertura
ao Pregoeiro, até 03. (três)
e-mail: licitac,
ao acar ©h: ail.com sendo de
pública, exclusivar iqnte PC
teress o à obtenção de aden d S E u esclarecimentos, n
responsabilidade d
o em r ação as informações is p nib : das relativas ao Edit
alegar desconheci r

r

QRCEBIMENT9 DOS EN'

6.

'OPES
abilitação" deverão
edital, em envelope
tendo em suas parte

6.1. Os envelopes 4oposta omercial" e "Docunnta o c
ao Pregoeiro no lo j, data
iora fixados no preambu o di
fechados e rub!ica 4 no fei o e. de preferêpcia opa s.
desta dos os seguintes dizeres
frontais em caracrE

1

a

Rá

ENVELOPE Nj Tbocu
PREFEITURA M $CIPAL
RAZÃO SOCIAL 9 LIGIt
PREGÃO PRES
1AL N°

:NTÓ DE HABILITAÇÃO.
E AGARÁ
ItEICNPJ
8060312018

ROPOSTA DE PRE OS e N° 02 6.2. Todos os do r entos' bterior dos envelopes N° 01
HABILITAÇÃO d
rao es ri assinados e rubricados E h representante legal a !ieitante e
organizados seqi rcialrnen em ordem cronológica, de a
do com o solicitado os itens 07 e
11 do edital, sob
a de in il'taçâo e' desclassificação.

ri.
7.1. A proposta
3 preç
portuguesa, com 1 reza. s
e assinada, com ambém
'azao social, núr
) do CI
proponente, alér.
'conte

PROPOSTA COMER

émitida por computador
emendas, rasuras. acréscin
ibricadas todas as suas foltj
Ji, dados bancários, endereç

I.
datil
fada redigi a e,i líng'
s ou entrelinhas, devid mente data.'!a
pelo licitante ou seu ep:esentar1:c
t Iefone/fax e endereço eletrônico de

i

:
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7.2 A proposta deverá conte valor unitário e global para a a item constante do Termo de
referência, em algari'rno. expr sso em moeda corrente nacio ai(real). de acordo conj os preços
praticados no mer. ido. não sendo permitidos valores s riores ao preço estijriado p
administração muri ipal. Si á desclassificada a propc ta com preços manfestarnenn
ir;exequivel nos ter r os do art 18, II da Lei 6.666193 e suas a r ções.
7.2.1. No preço cc.t. dç dever ) estar incluídos todos os ins i s que o compõem, t4is corno s
despesas com impo tós. taxa frete, seguros e quaisquer o r s que incidam na cortrataçâo do
objeto.
,
7.3. Prazo de valid dr da pr posta não inferior a 60 dias, otados da data estipuada para a
entrega dos envek

Fica btabelecido o prado de até O ( inco) dias úteis para entrega do
7.4. Prazo de entc
objeto no local req i siado. H 'endo irregularidades ou repr ,a ao do objeto a vencedora terá 24
(vinte e quatro) as par solução do problema, con cos a partir do recébimento da
Ordem/Requisição e;forneci ento;
7.5. As propostas 4erão s corrigidas automaticamente
h pregoeiro, caso contpnham e -ros
de soma e/ou muplcação 'm corno
emências
asen
div
preço
unitário
unio e o total do item,
hipótese, em que p aleceráempre o primeiro. Sendo a pr c sta corrigida na sessãp.
,
7.6. Não serão ac cs envel es via Correio. Fax ou qualc

iS postal.

7, 7 O licitante a 't dica do
proposta de menoi preç
tverá entregar ao Prégoeiro. sua
Ajust
ao
Preço
Final
em
até
vïnte e quatro) hbras apôs o
Proposta de Pre o
encerramento da
são do regão Presencial ou de acor
om prazo estabelecido em Ata no
dia do certame
ob pe
de desclassificaçào, pod uC o ser encaminhada, via e- mal:
desde que
steja devi u ente assinada, sob pena de
- l;citacao..acara@ ttnaiLcor
desclassificação.
7.8. A apresenta o dapn osta implica plena aceitação; ) r parte do licitante, cas condições
estabelecidas ne ? frczitai e eus anexos.
8 DA CLASSIFICAÇÃO DAS P O OSTAS

8.1 O Pregoeir 'erificar as propostas apresentadas d sclassificando aquels que não
estejam em con r iidade om os requisitos estabelecid ieste Edital, que sej ri omissas,
apresentem irreg a1ridades u defeitos capazes de dificulto juigarnento
1

8.2. A desclassifi 4ão de ç oposta será sempre fundamer

a e registrada em Ata

8.3. O Pregoeir
lassificrá o autor da proposta de e or preço e aqueles que tenham
apresentado pro tas er valores sucessivos e supe r s em até 10% (de por cento).
relativamenteenor eço para participação na fase, e lances.

r
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PREI

no
jcadas, no ! mínimo, três i
8.3.1. Quando nâor;iõrem
v
subi rn anterior, o Prpgoeiro c
condições definidas
maximo Fè três, para que :seus autc
subsequentes, ate
quaisquer que sejani os preço oferecidos.

stas escritas de
cará as melhores
iarticipém dos lanc

8A Havendo event' 1 empate ntre propostas, ocritõrio de
artigo 3 0 , § 2°, da
no 8.6E
de 1993, assegürando-se
bens é serviços: a) cduzidõs ib País; b) produzidos ou pre
produzk.õs ou pres dos por mpresas que invitam em
rsistin& ' empate, o critério de deserr
tecnologia no Pais

'mpate será aquele
ferênci, sucessiva
s por empresas bra
usa e no desenvol
será o sorteio.

verbais,

ras e

s do edi4l e
devend olo

8.5. Havendo apena uma pre )sta e desde que atenda a tc
o seu preço compa ei com o pticado no mercado, esta p
negociar, visando o e preço
lhor;

9.1. Classificadas s propo
rices 'v
apresentação de
sucessiva, em vaio s distini

nas

dará inicio $ etapa

de acordo. com o Editâl,

1

ttolitulados de forr
ddvõrpreçbÜnitário.

9.2. O Pregoeiro c, wtvidará
apresentar lances
r, ais, a
em ordem decresu' ri de w
'

9.1 A desistência 1
apre
exclusão do licitan da etal
para efeito de ordé iaço da
9.4. Encerrada a etapa dE
microempresas oq empresa
primeira colocada) ç esta
para o fim de aplid' r- e o dií

nce, o pregoeiro identil
e pequeno port, procede
empresa de maor porte,
to nos arts 44 45 da LC

9.5. Caso a mel or oferta
propostas de pes'oas quali
encontrarem na f' xa de at

lida tenha sid 'apresent
da como micrôe, presas
(cinco por cento) acima
i
com a primeira colocada

9.6. A melhor c
para desempat
(cinco) minutos,

termos do item anterior te
(ente em valor inferior ao
rttr da convocação do pregc

ção com o valores
s demais classificac
de
or empresa de maiôr pc'rte.
ipresas de pequenoorteque :e
oposta ou lance dee'or prJ ço

direito de ofertar um último
)rimeira colocada, nd prazo
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9.7. Caso a licitaile qualific Ia como microempresa ou e
sã de pequeno po
melhor
classificada desista ou não s m inifeste no prazo estabelerdo serão convocadas a demais
licitantes qualificada - como r or 'empresa ou empresa de j e ueno porte que se e icontem
naquele intervalo dc 5% (cir o or cento), na ordem de
1 sificação, para o ex releio do
mesmo direito, no pr zo estab e ido no subitein anterior.
9.8. Apurada a prop& sta final r ificada em primeiro iugar. P egoeiro poderá nego iar com o
licitante para que sei obtido t ,1 r preço, observado o crité
julgamento, não se dmitindc
negociar condições iferent&s
ielas previstas neste Edita
9.9 Após a negjr lai ão do pr

Pregoeiro iniciará a fase

eltação da proposta.

O. DA t EITAÇÃO DA PROPOSTA E 0EDOÍRA
10.1 Encerrada a . tapa de n es e depois da verificaçã d possível empate, o Pregoeirc
examinará a pro;o .a classi a a em primeiro lugar quai compatibilidade ao preço em
relação, ao valor e timado p rii a contratação e sua ex ui lidade, bem como uanto ao
cumprimento das e )ecificaç( s la objeto.

10.1 Será desclast ficada a
fixado ou que amo enar pre
preços cotados oi'e wtrapas
cento):

9,-,ta ou -o lance vencedor, )I valor superior aopr ço máximo
ianifestamente inexequív
€ rão considerados e cessivos os
i o valor estimado pela Ac n :raçâo em mais de 1, 9k (dez por

ps global ou unitários ;mbólicos.
proposta que apresente p
10.3. Considera-se irexequi'
nsumos e salários d mercado.
ipatíveis com os preços c
irrisórios ou de vai r zero, i
acrescidos dos is pectivos a argos. ainda que o ato ' )c catório da licitação não tenh..
?xceto quando' se referi n a materiais e instdlações de
estabelecido limitE minim'
para os quais ele rent
propriedade do pr 'prio licit t
i a parcela ou à tovaiidade d:.
remuneração.
104. Havendo n essidadE
horário para a con njdade

s:io, informando a ri vã data a

Pregoeiro suspenderá a
esma.

10.5. Sempre que,1 propost n lhor classificada não for a t , e antes de o PregoeÍro passar a
do empate ficto, previsto n
subsequente ha .á nova e 9caçâo da eventual ocort
1
na
antes estabelecida, se for
artigos 44 e 45 d. LC n° 1 3, de 2006, seguindo-se a d
caso.
1

13.6. No julgamer o, das pr c tas. o Pregoeiro poderá s
?! 'acho fundamentado, regi
sua substância, r edinte
atribuindo-lhes vã I dade e & a'ia para fins de classificaçã

4

erros ou talhas que nãc alterem
to em ata e acessível a todos.

j

10.7. Aceita a pró ' osla das i( ida em prímeir6 lugar, o li c n e deverá comprovar ua ccndiçàc
de habilitação, na orma de t n nada neste Edital.
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11. DAHABILITAÇÃÕ
111111

Será considerada h$ iiitacia
subitens abaixo

proponente que apresentar ,

documentos rei

111 HABILITA çÂ9 i (JRÍDIC
/
1111 Copia do
e CPF ios sócios da empresa LicitMit devidmente ai.
cartório • •.ôu por merpbi os da omissão Permanente de Licitaç o, mediante a ap
origina...
'

7

111 2 Registro conlen ial. no aso de empresa individual;

111 3 Ato consM v . esta to u contrato social em vigor devidamente regi
tratandõ de sociE4dE •s Co m rciais e, no caso de sociedad s por ções, acc
documentos de elei4ão de sei. administradores: a Lei n° 10.406 2002 (Código Civil
11.1,4..Inscrição d ato
diretoria em exercico,

em

prova
II

111 5 Decreto d autc

r

1

OBS O contrato si,c

11,2.. PQCUMTH
11 2 1 ComprovÁ
d
FazenS.:.(CNPJ-Mt)

in

hào no Cadastro Nacional

Pessoa Jurídica do

iistério da

fs

ai ou municipal, relativo à sede da
bjeto desta licitação

11.2.3. Certidão C:r
UniaQ;.:regularidafrL
expedida .. pela REb!É
(PGFN), da sede

r utos Federais e à Díiid; 3 Ativa da
una N ativa de Débitos relativos a
e
à :Seg idade Social ou Certidão Cc j nta Positiva com efçito
nega «vo,
orla Geral da Faze da
ia Fed mi do Brasil (RFBB) e Pro l
icit*nte
/

11.22ç Prova de irs riço n Cadastro de Contribuintes Est
licitante pertinente
sei rai o de atividade e compatível cc

galva
11.24 Certidão
expédid.a..pela Fa4r ia st

Estaduais ou C i ao Positiva com eit
fe o
o
uàl,da
sede da licitante ou C€ i ão de Não C ntribuinte:

11.2.5. ;çertidãc lNr. jaiva e Tributos Municipais ou C ri ão Positiva com efeito
expectidapela Faze' à Mui ial, da sede da licitante ou C rt dão de Não Contribuinte
PR6V

-Ur(A

AAP
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11.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia po Tempo de Serviços (FGTS),
demonstra
emonstrando
,
situação regular 'o cumprimento dos encargos soc ais instituidos por lei.
-7
11.2.7. Certidão Negativa de Jébitos Trabalhisas - CNDT, os termos do Título: Vil-A, da
Consolidação das Leis do Trab lho, aprovada peÇb Decreto-Lei . 5.452. de 10 de maio de 1943
(Lei n0.12.440. deo7dejunho 2011).
085: As licitantes que usufrui m de tratamento Tavorecido conf rme item 4.3 do edit.l, deverão
apresentar obrigatoriamente da a documentação exigida p ra efeito de comprvação de
regularidade fiscal, mesmo qu 3sta apresente ai uma restrição, oh pena de ser inabihtado.

-

11.3. DOcUMENTAÇÃO REL. TIVA A QUALII4AÇÃO TE( II A:

1

7

11.3.1. Prova de qualificação crica, mediante ppi esentaç d icomprovante de ap dão para
fornecimento pertinente e con ativei com o objeto da licitaç , or intermédio de, no r ínimo 01
(um) atestado de capacidade cnica emitidos ip?r pessoa ju Ji a de direito público o i privada,
comprovando que já prestou c presta serviço de sa naturez
11.3.2. Alvará de Funcioname o;

PR "El

11.3.3. Declaração de que po ui estrutura e cui ições de

11.4. DOcUMENTAÇÃO RE TWA

-

ita

e

A QUALIF AÇÃO E

N

i o exercício social, j exigíveis e
11.4.1. BalançoPatlimonial
Mmonstrações contábeis do
apresentados na forma da li que comprovem a boa situa ) inanceira da emprer , .'edada a
endo ser atualizados por índices
sua substituição por balanc s ou balanços provisórios,
5,
oficiais quando encerrado há ais de 03 (três) meses da da
wnisentação da proposta:
a) As empresas com menos . 01 (um) ano de existência o i is de anos paralisadas, que ainda
o de abertura e/ou demonstrações
não tenha balanço finat de e rcício, deverãoapresentar ba
contábeis envolvendo seus eitos, obrigações e patrimôn li uido, relativos ao período de sua
nceira da empresa, devidamente
res:ntação da capacidade
existência, sendo iisenta a
registrado no órgão compet te na forma da legislação vi'g
b) Os índices deverão SE demonstrados por cálculos f tuados por contado Ou técnico
devidamente registrado no onselho Regional de Conta' 1 de - CRC, os quais! deverão ser
e registrado no Órgãç competente
Balanço Patrimonial devida
extraídos da demonstração
e demonstrativo, já deverão estar
na forma da legislação vig te, cujos documentos, balai
sua inclusão durante! a sessão ou
inclusos dentro do enveiop de habilitação, sendo vedad
apresentação a poste ioi'e';

Travessa São José n.

120—

r';a

õ

Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEPOS
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PREFEIUJ"DE
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-

a

ESTADO

PREÀ
CUTiVO

e) O balanço e as demonstra
de abertura, documento comr
autenticados em . cartório o
Profissional - CRP (atualiza
Poderá, também, ser apresen

rão ser
na junta
pela
bem co!
com
balanço
3.çõpia da publk ição em

d) DEMONSTRAR, a boa situ
Geral (LG), SolVência Geral
resultante da aplicação das fo

b financeira da
G) e Liquidez
tIas abaixo, cori

d. 1) Índice de Liquidez Gera!

maior ou iqu
AC+
LG=
PC+

d 2) lndice de Solvência Ger

d.3)ÍndiQe de Liquidez Corri

de

los por cópia do seu termc
1 e termo de ence -ramento,
rtifkado de Regularidade
ial ou editais de j licitação.

3da pelos Índices d4 Liquidez
aiore ou igual ai 01 (um),
de seu balanço pat irnonial:
a 1, obtid
LP
->1
LP

(SG) maior ou ig ti 1, obi
A
SG=

ZE

(LC)

OBS Os fatores constantes
item 11-4.1. deste Edital, em
AC - Ativo Circulante
RLP *Ralizável êrn Longô
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível em Longo Pr!
AT - Ativo Total
11.4.1.1. Para sociedades a
publicação do balanço em di

imas, o oaiançc
oficial ou jorna

erá ser
;rande

sentad.õ em cópia a
ação dá sede da licil

11 4 2 Certidão negativa
extrajudicial, expedida pelo

feitos sobre
ibuidor da sede

nela, ri
oitante.

judicial ou

11.4.1 Certidão Simphficad

iitida pela Junta

iercial;

11.4.4 -Certidão Especifica

comprove exisi

11.4.5. -Certidão de Inteiro

emitida pela

:de err

registrada na Junta

3omerc
3bilitaç

11. 5. Observações do :te

PREFITU OE
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r- ,

11.5.1:Declaração da licitante
menos dê 18 (dezoito) anos
anos em qualquer trabalho, SE
inciso XXXIII do art. 70 da Con

que não possui em seu que
trabalho noturno, perigoso.
na condição de aprendiz,
iÇãO Federal de 1988 (Lei n

de pessoal empregaco(s) com
nsalube e de 16 (d5zesseis)
1k de 1,4 anos, nos t rmos do
354, depi 999).

11.5.2. Os documentos que n
não excedente a 90 (noventa)
que documento tem prazo d
lega! pertinente. Os document
do proponente.

)ossuírem prazo de validad
sda expedição, ressalvada
!idade superior ao convenc
iresentados com a va!idad'

Dmente serão aceito com dai
ipótese de a licitante comprova r.
ido, mediante juntadE da norm
oirada acarretarão a inabilitacã

11.5.3.•Qs documentos nece
qualquer processo de cópia a
ou publicação em órgão da
originais;: este serão anexados

à habilitação poderão
:icada
por cartório c pmpeter
ressa oficial. Na hipótese
, rocesso licitatôrio.

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

itos obtidos via "Internet" fi'
ieio, se a Equipe de Apoio

presÔntados em original,
por servidor da adr4iinistra
Lpresfltação de tcume
)nadaà confirmação
houver dúvid quanto

iepido neste título, n

11.55; Os documentos exigi(
R

W51

ou apresentados por meio de isdiscos magnéticos e filme
'ii 5.6. A ausência de doci ento ou a à, apresentação
desacordo com o previstones título inabilitará o licitante.

L......

documentos de hab htação e

1

12. P1? CEDIMENTOS DA SESSÃO PREGÃO

_____

dital, a licitante ser' declara

12.1. Constatado e ateridim to às exigências fixadas n
vencedora

na comprovação daiegu'aridCe
12.1.1. Na hipótese acima dE crita, havendo alguma restrip
issegurado o prazo de 05 (circ
fiscal das microeificresas e e presas de pequeno porte, se
ue o proponente for declarado o
dias úteis, cujo termo inicial irresponderá ao momento ei
vencedor do certame, prorro ieis por igual período, a crit( ) da Administração Púl ica. para a
regularização da document ão. de acordo com a LC i ° 12312006. atualizada pela L.dI
Complementar n° 147:2014:
1

dpcurnentação, no prazo pr no no subitem 12.1.1. mplicará - a
12.1.2. A não regua1ização
decadência do direito a contr .ção.
12.2 Se a licitante não ater r às exigências para a hab a :ãc, será inabilitada, passando o
Pregoeiro a convocar a ofertE ubsequente de menor preço, e oc.iará com o seu aut r a redução
sua aceitabilidade, em caso c sitivo, verificará as c )ndiçqes de
de preço, e decidirá sobre

Travessa São Jcs

1 . ''. G - Praça

a Matriz Centro - Acará! Pará - CEP 6859
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ESTADO DO PARA

PREI

TURA MUNICIPAL D(
PODER EXECUTIVO

habilitação, e assim sucessivE
aos requisitos de habilitação,

nte, até a apuração de urn
lo a respectiva licitante decl

itável cuja autora atend
dora;

113. Todos os documentos
pela Equipe de Apoio e facultE
deste Pregão;

habilitação serão rubricado
aos representantes que as

amente, pelo Pregoeftc
rem, presentes à sessã

12.4. Ao encerramento da SE
relevantes que ocorreram, e
representantes, credenciados,

%o, será lavrada Ata de RE
deverá ser assinada pelo
.
s licitantes presentes; '

12.5;Toda e qualquer declarE
constarem Ata da sessão
assuntos relacionados com a

) feita pelos rep esentantes
lica. Não terá alidade qt
;ão respectiva q e não tiver

nos !

o pregão

12.5.1. Neste caso, o prazo d
para a sua apresentação,

creden

1

s, deve
nor soL

referida
rido todos
uma no
da Lei

; licitant
data, cc
66/1993

lir da nov

lata fixa

'osta, n

dentro

12.6 Se a licitante vencedpj
celebrar , o contrato, e facufl
propostas subsequentes, n,(
aplicação das sanções previst

ia

de fat
io e pcI

4

12.5. Quando todas as propo
forem :inabilitados o Pregoein
prazo não superior a 08 (011
alterações posteriores, para o

:

pari assentame
ro, Equipe de A

k

E

13.1. A sessão pública poderá

reaberta:

13.11.: Nas hipóteses de pn
ealizaçâo da sessão publica
situação em que serão repetic

mento de recurso, que 1ev'
rebedente ou em que seja
os atos anulados e os que

ação de atos an eriores à
a própria sessã pública,
ndàm.

13.1.21 Quando houver erro
declarado vencedor não àssir
fiscal,. nos termos ! do art. 43
procedimentos imediatamente

aceitação do preço melho
a Ata de Registro de Preço
1.0 da LC n1 12312006. Ne
steriores ao encerrarnenilo

,.ado ou quandolicitante
comprovara reg larização
Meses, serão ad tados os
de lances.

deverão: ser conv11s para acompanhar

132 Todos os licitantes rem
reaberta
14.

Travessa São José ri'. 120— Praça
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14.1. Declarado o vencedor
como nflcroempresa ou empr'
final da sessão pública, manil
é, indicando contra qual(is) de

orrida a fase de regulari;
pequeno porte, se for o
sua intenção de recorrer
ões) pretende recorrer e :

14.2. Havendo quem se rnanil
de motivação da intenção
fundamëntadamente.

caberá ao Pregoeiro ver
recorrer, para decidir

14.2.1..: Nesse momento o Pre
condições de admissibilidade

não adentrará no.
urso;

14.2.2.A, falta de anifestaç
importará a decadência desse
14.2.3. Uma vez admitido o
para apresentar as razões, fk
apresentarem contrarrazões E
do recorrente, sendo-lhes ass
seus interesses

e motivàda. do

, o recornânte terá, a p
os demais licitantes, des

fiscal!,da licitante
qualquer licitante
ma imediata e mc

ao
isto

;tividade e a xistência
ou não o recurso,
s apenas vei ficará as

à intenção do recorrer
então, o prazo de
intimados para,
çonç.do término

; dias
en do,
prazo
sã de

14.3. O acolhimento cio recurs
144 Os autos do processo p
constante neste Edital
14 5 Os recursos deverão

SQf

\ 14.6.O resultado dorecurso
Municipal de Acará Estado
via correio eletrônico.:

pçpr. zq

QA (q

lgado mediante afixa
órgãos de imprensa

14.7. :Osêcurso administrativo
sede da Prefeitura Municipal c
de Acara/PA, Cep 68 690-OO(

á ser protocolado ria.
á, localizada ha Trav.
rário das 09:00 ás 13:1

15.

JUDICAÇÂÕ E HOM(

15. 1 . O objeto da licitação ser
caso não haja interposição d
dos recursos apresentados.

icado ao licitante deck
;o, ou pela autoridade

15.2. Após a fase recursal,
competente homologará o prã

a a regdlaridade
licitatório.

Mt%

H .. S1

uadró de avisos d Prefeitu
comunicado aos in

Deprtamento de.
n° 10, Bairro Cer

ceddr, por ato do
nte, após a regu decisão

s práticados, a

1 Ul* LL

AÃt1

Travessa São José rP. 120 - Praça
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latriz Centro - Acará! Pará
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15 .3. Homologada a licitação
assinar a ata de registro de pr

Autoridade Cdn'
no prazo e conJi

udicatrio será
neste Edital.

16. DA flA DE REGISTRÓDE PRECCS E ADESÃO
• 16.1. Homologado o resultad
contados a partir da data de
prazo de validade encontra-s
prejuízo das sanções prevista

"

da licitação, terá
ia convocação, p
nela fixado, sob
ieste Edital.

adjudicat
i assinar
na de d

o praz6 de 3 (três) dias úteh
ta de Registro de Preços, cuj
do direito à contratação, ser

16.2. 0• prazo estabelecido n
poderá ser prorrogado uma i
vencedor(s), durante o seu tra

bitem anterior
vez, por igu período,
rso, e desde q

da Ata de Registro de Preçc
lo solicitado pelo(s) 1 citantee
aceito.

16,3. A ata de registro de pre
ou entidade da administração
anuência do órgão .gerenciad
no que couber, as Condições

durante sua validade, p
ica que não te Ma parti
.esde que devidamente
regras estabelecidas na

;er utilizada por qualquer órgã
cio certame licitatório, mediani
da a vantagem e respeitada!
3.666, de 1993 e neste edital.

'

*LUJ

164. Caberá ao fornecedor h
nela estabelecidas, optar pel
não prejudique as obrigaçõc
participantes

LLLL

ciário da ÂfdFR&T&tr

16.5. As aquisições ou contra
por órgão ou entidade, a cetr
e registrados na ata de regi i
16.6. As adesões á ata de
quantitativo de cada item reç
órgãos participantes, indeper
aderirem:

na totalidade, ao quíntuplo
de preços são limita dl
) na ata de registro de e os para o órgão gerericiadc
articipantes que eventualmE
do número de órgãos n
D

s atos relativos à co rança
te assumidas e a aplicaç
penalidades decotentes
5prias contratações, i forman'

16.7. Ao órgão não participE te que aderir à ata comi
das obrigações contra
cumprimento pelo forneced'
observada a ampla defesa é o contraditóriõ, de e
riratuais, em relação as
descumprimento decláusula
i.
as ocorrências ao órgão gere
16 8 Apos a autorização dc órgão gerenciador, o órgão
contratação solicitada em atÉ ioenta dias, observado .o pr
de Preços..
16.8.1. Caberá ao órgão gere ciádor autorizar: excepcional •
prazo para efetivação da c )tratação, respeitado o pra
solicitada pelo órgão.não pari ipnte

Lã

participante deverá efetivar
de validade da Ata de Regis

te, a prorogaç
da ata, desde
DE

Travessa São José n° 120- Praça a NUtriz centro
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ESTADO DO PARA
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PODER EXECUTIVO

[

L

17. DO TERMO t E CONTRATO OU INSTRUIVI N O EQU VALENTE

17.1. Dentro da validade da ta de Registro de Preços, o fo ecedor registrado p derá sei
convocado para assinar o Ter'o de Contrato nu aceitar/retir r instruniento equivale te (Nota
de Empenho/Cada Contrato/A orização).
17.2. A adjudicatária
ia terá o r
de 3 (três) dias úteis,
n ados a partir da d
de sue
rnento
convocação, para assinar o Te mo de Contrato ou aceitar o i tr
equivalente, c nforme o
caso, sob pena de decair do ireito à contratação, sem pn ii o das sanções previ tas neste
Edital.

n

17.3. O prazo previsto no s b item anterior,poderá ser
solicitação justificada do torne dor, e aceita pela iAdministrá
17.4 A licitante vencedora
certificado digital.

evera OBRIGATORIAMEN]

18.00PREÇO

i rágado, por igual pe iodo, po
.0

ssinar o contrato através do

E

iW

18.1 Os preços registradc
preços praticados no merc
cabendo ao órgão geienciac
disposições contidas na alín
18.2. Quando o preço regis
superveniente, o órgão ger€
preços aos valores piaticad
18.21 : Os fornecedores qt
mercado serão liberados do

aceitarem reduzir seus
'omisso assumido, sem a

aos valores pra
ção de,'penalidade.

18.2.2; A ordem dê cassi
valores de mercado observe

dos fornecedores que
assificação original.:

tarem reduzir seus

183 Quando o preço de m
puder cumprir o compromisc

tornar-se superior aos r
'gão gèrenciador:poderá:

)S registrados e o

18.3.1. Liberar o fornecedo
pedido de fornecimento, e $
e comprovantes apresemad

compromisso assumido,
plicação da penalidade s

comunicação
FiÉrnadai a veracid

18.3.2. Convocar os. demais

para assegurar

doortunidade de

Travessa São José n". 120—Pra

Acará 1 Pará - .CEP

antes
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ções, o órgão ger
as medidas cãbívE

18 33 Não havendo êxito nas
da ata de registro de preços,
vantajosa.

E

r'\

19. DA ENTREGA É

5'RECEBIMENÕ5ÕOBJ

-_

proceder à nvogação
D da contratção mais

E DA ÉISCALIZAÇÃO
perm

19.1. O produto devera ser
completa segurança durante d

tregue acondicionado ade ia arnente, de forma
insporte.

19.2. Os volumes contendo o
dados constantes da Nota Fisi

Dduto deverão estar, ainda,
e o endereço de entrega.

le tificadds externamente com

19.3: O:recebimento ..do prodi
por outro servidor designado
ACARA-

deverá ser efetuado pelo C
ira esse fim, i'epresentand

f do Serviço de Almoarifado
a PREFEITURA MUNiiPAL E

19.4. A atestação das faturas
Serviço de Almoxarifado d€
designado para esse fim

- respondentes ao fornecim t do produto caberá ap Chefe
ACARA ou a outrb servic
REFEITURA MUNICIPAL?

195 Nos termos do ad
acompanhar e fiscalizar a ed
relacionadas com a execuçã
defeitos observados

lei n° 8.666, de 1993.

á desiqnado representante

i

196 A fiscalização de qi
Contratada, inclusive perar
imperfeições técnicas o
---' corresponsabilidade da Adm
art. 70:.idá.Lei n°8.666, de t

macia, amua que resuitante de
ncia desta, não itnplica em
postos, de conformiade com o

'ação ou de séts.agent

inistração anotara em
o contrato, indicando d
•lvidos, determinando o

19.7. O,,.representante da
relacionadas com a execuç
funcionários eventualmente
falhas ou defeitos ohservacL
as providências cab!veis

) próprio todas as ocorrências
e ano, bem como ç nome dos
necessário à regularização das
s à autoridade competente para

TANTE

20 DASOBI

20.1. A contratada deve c
sua prôpõsta, assumindo
boa e perfeita execução do
20.1.1:Èfetuar a entrega
local cõnstantes no Edital

i

;t ntes neste Edital, seus anexos e
;c s e as despesas deorrentes 'da

4

;, conforme especificaçÕes. prazo e
a respectiva nota fical. na qual

ir todas as obri
q exclusivament seus
to e, ainda

jeto em perfeit€
$eus anexos, at

puE;, IiURA DT 0

Trãyessa São José fl. 120— Pr,

p

da Matriz Centro
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constarão as indicações referEntE,
garantia. ou validade;
20.1.2. Responsabilizar-se pela Ví
12, 13 é..17 a 27, do Código de

procedência e prazo de

a: marca, fabricante,

jeto, de acordo com os artigos
07 8, de 1990);

e danos decorrentes
do Consumidor (L& n°

)razo fiado neste Termo de

20.1.3. Substituir, reparar ou i córi ir, às suas expensas,
defeitos;
Referência, objeto com avari;

o

prazo máximo de 24
Dssibilitertt o cumorir

20.1.4. Comunicar a Contratan
data cia entrega, os motivos q
comprovação;

z

20.1.5; Manter, durante toda
êx
assumidas, todas as condições

do contrato, em
ão e qualificação

20.1.6. Indicar preoosto para rE: rlei

durante a

20.2. Caberá a Contratante

Í1,i

e

quatro) horas que ai tecede a
d prazoprevisto, com a devida

l atibilidde com as obrigações
i as na licitação;
ic contrat.;

!

ir:

lW

E dual e seus anexos;

20.2.1. Receber o objeto no pr.
20.2.2, Verificar minuciosam
provisoriamente com as esp.,
aceitação e recebimento defini
20.2.3. Comunicar a Contrat
verificadas no objeto fome çidq,

_

20.2.4. Acompanhar e fiscali;
comissão/servidor especialmei

'o midade dos b
ecebidos
ti e danioro oosta. oara' fins de

i1

.

a,
4
:r.

i.1I1tøW

cumprimento das obrigLões , da Contratada, at aves de
signado,
itratada no valpr correspk 1eite, ao fornecimento do objeto,
Edital e seus anexos;

20 2 5 Efetuar o pacamento
no prazoi e forma e <,t Ibelecido

í

Mlic

r

7

21.DOPAGAMENTO

21.1. 0 pagamento será realizk6 io prazo máximo de até. 3 (th ta) dias, contados a partir da
data final do período de adimpre rito a que se referir, atra v de ordem bancária, paia crédito
em banco, agência e conta cor trtE indicados pelo contratado
de despesas cujos valore n cultrapassem o limit de que
21.2. Os pagamentos decorre4
66,
de 1993, deverão ser! ,t dos no prazo de até 5 (cinco)
trata •o inciso II do art. 24 da L4 :.6
§ °, da Lei
esentação cia Nota Fiscal, o ermos do art.
dias úteis, contados da data dl
n°8666 de 1993
1
í RErETIIRA 6

P'
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21.3. O:.pagamento soment
competente na nota fiscal apn

autorizado depois de
a

21.4. Havendo erro na ap
contratação, ou, ainda, circu
obrigação financeira pend
pagamento ficará.sobresta&
hipótese, o prazo para pa
situação, não acarretando qi

;entação da Nota Fiscal
:ância que impeça a liquidai:
decorrente de penand
que a Contratada providE
frnento iniciar-se-à após a
uêr ônus para a Contratani

21.5. Será constdaada dat
bancária para pagamento.

do pagamento o dia em

21.6. Antes de cada pagam
condições de habphlação ex

tói à contratada, será nece
as no edital

a manutdnção das

21,7 constatando-se a siti
advertência, por escrito, par
mesmo prazo, apresente s'
período, a critério, da contrat

ão de irregularidade da
ue, no prazo de5 (cinco)

providen4iada sua
sua situaço ou, no
uma vez, por igual

21.8. Não havendo iegulariz
devera comunicar aos org
inadimplência da contratada
para que sejam acionados e
seus créditos.

o "atesto"

ientos pertinentes à
, como, por exemplo,
ou inadimplência, o
da reaularikacão da

r como emitida 1 a o

a

ai
de

21.9. Persistindo a wre9ula
rescisão contratual nos
contratada a amp.Ià defesa.
2110. Havendo S efetiva ex
até .ue.:se decida pela resci

ição do objeto, os oagame
do contrato, caso a contrat

o realizados noralmente,
regularize sua situção.

21 1 t Somente por motivo
devidamente justificado, em
rescindido o contrato em exe

conom icidade ou outro]
alquer caso, pela • máxima
ão com a contratada inàdir

público de alta rievância,
le da contratante, não será

21.1..2..HQuando do pagame
apliçvel.

será efetuada a retenç

ária prevista na legislação

2112 1 A Contratada reg
Complementar na 123, de
contribuições abrangidos po
apresentação de comprovaç
tributário favorecido previsto

mente optante pelo SEmi
), não sofrerá a retençã
quéle regime. No entanto,
por meio de documento
referida Lei Complementar

ionâl, nos termo da Lei
ia quanto aos injpostos e
)entà. ficará condk1ionado à
quê faz jus ao tatamento

Traves$a São José ?, 120 - Praça

atriz centro - Acará 1 Pará - CEP 6859

22 .1. Comete infração ac
licita nte/adjudicatarro que

strativa, nos termos

n° 110.520, de 12002, o

22.11— Não aceitar/retirar a
convocado dentro do prazo do

de empenho, ou não
idade da proposta;

o termo de contrato, quando

22.1.2. Apresentar , documenfl

falsa;

22.1.3. Deixar de entregar os

imentos exigidos no cei

22.1.4. Ensejar o retardameni

execução do objeto;

22.1.5. Não mantiver a propo
22.1.6. Cometer fraude fiscal,
22.1.7. Comportar- se de mod

Nè
A

hrn

i

i. f

fr

b

w

à: àk•

22.2. Considera-se comport
condições de participação,
licitantes, em qualquer morno

às
os

22.3. O licitante/adudicatariÔ
ficara sujeito, sem prejuízo dá
1
'

-

22.31. Multa de 10% (Dez p
conduta do licitante;

?nto) sobre o valor estimad

item(s) prejudica o(s) pela

22.4. A penalidade de multa

ser aplicada

a sanção de impedimento.

22.5. Sanções por atos pratic

no decorrer da

22.5.1. Advertência por falta
significativos para a Contratar

assim entendidas

22.5.2. Multa moratória de 0.
ate o máximo de 10% (dez
injustificadamente ou por ma
Autorização de Fornecímento

(cinco décimos por cento)
cento) sobre o valor total
não aceito pela Administr
à Ordem de Compra;

22.5.3: Multa compensatória
inexecução total do objeto;

10% (dez por cento) sobre

que não acarretem prejuízos

lia de atraso e por ocorrência,
ontrato, quando o Contratado,
Jéixar de atender totalmente à

total to contrato,

de

na

PREFEiTURAD,

Travessa São José n0 . 120— Praça d 1 atriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690
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r

22.5.4.Em caso de inexecu p!o arcial, a multa compen' tc ria, no mesmo p
subitem acima, será aplicada c orma proporcionál à obrigaç i iadimplida;

ntual do

22.5.5 Suspensão de licitar limpedimento de contratar ce o órgã, entidade
administrativa pela qual a Adn pistração Publica opera e atu o icretarnente, pelo
1
dois anos,

unidade
D de até

22.5.6.. Declaração de inidon
enquanto perdurarem os mo
reabilitação perante a própria
que a Contratada ressarcir a C

ade para licitar ou contr
s determinantes da puniç
Dridade que aplicou a pem
ratante pelos prejuízos cau

pom a (-\aminlsira
até que seja
iie; que será conc(
lcjs;

Pública,
,vida a
sempre

22.6. Também ficam sujeitas
empresas os profissionais qi.

penalidades do: art. 87,

ca Lei n° 8.666,

1993, as

22.6.1. Tenham sofrido condc
recolhimento de quaisquer tribi

me

definitiva por praticar,

22.6.2. Tenham p"iticdo atos

dolosos, fra

fiscal no

;Lçja lpitaçâo;

22.6.3, Demonstre rr_ não poss
atos ilícitos praticados

e de

22.7. A aplicação de qua
administrativo que assegurr
observando-se o procedirnerti
9.784; de, 1999.
22.8. A autoridadecompetè(rt
da conduta do infrfátor, o carat
observado o princípio da propc

n°

educativo da pena, bem coi
ionalidade.

tI

DAS

23.1. Não havendo. expedie
realização do certame na da
primeiro dia útil subsequente,
comunicação em contrario pel

ou ocorrendo qualquer
marcada, a sessão será
mesmo horário ànteriorme

23.2. A Prefeitura Municipal
recebimento das cpc'stas ou

Acará poderá prorrogar,
sua abertura.

23.3. Nó julgamento das pro
que não alterem a substância
despacho fundamentido, reç
eficácia para fins dê cbssifica'

Travessa são José n°. 120

-

35 e da habilitação, o Pr
propostas, dqs documei
3do em ata e acessível
e habilitação.

Praça 1Matriz centro

o dano causado à Admi

-

Maré! Pará - CEP

npeça a
para o
belecido, desde qw não haja

o superveniente que

lquer tempo, os

poderá,sanar erros
a validade jurídica,
s, atribuindo-lhes '

fa

ESTADO DO

PREF
PODER EXECUTIVO

23.4. A.hômologação do result

o desta licitação não implicarel di eito a contratação

23.5. As normas disciplinadora da licitação serãd sempre in1 rp ^etadas em favor da
da disputa entre os interessadc
desde que não compromet
interesse da Admir
princípiã da isonor:nía, a finaIid e e a segurança da contrataç

o

p

23.6. Os licitantes assumem to
os custos de pieparação eI
sentaço de suas ç
a Administração não será, em ?nhum caso, responsávelpo s es custos, indepenc
da condução ou do resultado d processo licitatÔrii
23.7. Na contagern dos prazos stabelecidos neste Edital e
início ,e incluir-se-á o do vencir mto. Só se iniciam e vence
na Administração.:

e

u Anexs, excluir-se
s Ørazosem dias de

o dia do
oediente

23.8. :0 desatendimento de exi meias formais nã essenciaL ã resultérá automatic
que seja posèíyel o apro it mento do ato, obsE
afastamento do licitante, desc
princípios da isonomia e do intE asse público.
àkR,
..:í'
f'Ç
r'r» ••
r'
23.9. Em caso de divergência
tre
isé[s nks ou dei
que compõem o processo, pre' lçerá as deste:dital. ::r, .................................. ,..
:. ....

no
os

.

. :

peças

e

23.10. O licitante o responsas
documentos apresentados
apresentado ou a inverdade
ou inabilitação do ticitante, øt
civis e penais cabiveis
.1.::.:
—,

o

::•

23. 1 1. No julgam€nLo das Aro
a seu critério, softntar o asses

izados.

documentos estes déverão er apresentados em or mal ou ep'i
23.12. Se houver solicitação
copia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a aute ic ção dos mesmos PE Pregoeh'o
ou Equipe de Apoio
23.11 O não cumprimento da diligência podera ensej
desclassificação da proposta

E

inabilitação do tic rnte ou a

23.14. Para atender a seus Lresses, a Prefeitura: Munici 1 de Acará reserva-se
alterar quantitativos, sem qu isto implique altração dos evos unitários ofertad
obedecidos os limites estabel dos no § 1 0 do ar 65' da Lei deral n° 8.666193.

direito de
por iter1'i,

23.15. As licitantes não terão ireito à indenizào eitn deco n ia da anulação• do r
licitatorio, ressalvado o direito lo contratado de loa-fé de sE ressarcido pelos encar
suportado no cumprimento do onti ato administrdtivo,

ced imen to
s que tiver

':..

AcA
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ESTADO DO PARA

PREF EITURA MUNICIPAL Di
PODER EXECUTIVO

23.16 Integram este Edital:

H.

23.16.1. Anexo 1 Termo de Ri ferência;
23.16.2. Anexo II -Planilha Orïamentária e suas QuantidadE
23.16.3. Anexo lM•- Modelo de Proposta Comercial;
23.16.4. Anexo IV Modelo de redenciamento/Procuração;
2316.5. Anexo V. -- Modelo de Peclaração de Inexistência de
C\ 23.16.6. Anexo VI

Modelo de Declaração de Pleno Cumpriu

23.16.7. Anexo 'til Modelo dE Declaração para Microempr

Impeditivo;
aos Requisitos da

litação;

e Emoresa de Peciue

23.16.9. Anexo VII- Minuta d Ata de Registro de Preço.
23.16.10. Anexo i- Minuta dc contrato administrativo.
24. DO FORO
idas
com

24.1. As questões decorrente.,da execução deste Instrume
administrativamente, serão pr cessadas e julgadas no For
exclusão de qualquer outro, pó mais privilegiado que seja.
rtr1&.
1.

Acará/PA, 20 de junho de 2(

('1•

de forma
MARCELO Assinado
digital por
SILVA DE
SILVA DE MARCELO
SOUZA:7312749321
SOUZA:73 5
Dados: 2018.07.19
127493215 19:04:06 -03'00'
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL
PODER EXECUTIVO

AP&XO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO. PRESENCIAL (SRP) N°

1.OBJETQ:
1.1 Aquisição de material gráfico para atender as necejidades do Fundo Mun cipal de
Educação no municipal de As- ara/PA, em quantidade compe dida entre aquelas in armadas
no Anexo 1, da presente Editql, quando deles a PREFEITUFA MUNICIPAL DE ACARÁ tiver
necessidade de adquirir em quntidades suficientes para atenfrr a administração municipal.

1.2. As quantidades que vier 1 m a ser adquiridas serão --fi idas na Pedido ou Nata de
Empenho, destinarias a ate er as NECESSIDADES D PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA.

IM

13. Os itens listados no ANE
1 - Termo de Referência,
st - instrum ento convac
serão necessariamente
necessariamente adquis em sua totalidade,
pois
qu
se
s quantitativos são Stimados,
02
senda considerados apenas p
fins de adjudicação e poste r onvocação para assiharura do
Corurato de F ornecimento.
2. PROCEDIMENTOS

'

2.1. Os objetos c'verão obcer às prescrições e exig
técnicas .do Anexo 1 deste Edit

icdas contidas nas espcificaçõE

2.2. A licitante vencedora de ada ITEM deverá adotar os s gLintes procedimentos ''is3ndo a
fornecimento e entrega dos o ijetos a serem adjudicados p PREFEITURA MUNI 9IF AL DE
ACARA.
os seguintes com orientes:
22.i. As luminá:;as blindad s deverão ser compostas '
Lâmpada de 250w, reator de 1 30 a 400w, capacitor, ignitor, b e e rele.
3. DO PREÇO E C(,)NDIÇõEE DE PAGAMENTO:
3.1 Os preços dc.s itens par fornecimento dos objetos se( os estipulados na adjudicação da
Proposta da licitante venced a, sendo que, ,o valor de e a cpmpra será a valor da verba
disponível, repassada pelo pr rama de cada órgão.
4. DO PRAZO E L:cAL DA TREGA DO OBJETO:

-

4.1. O prazo para icrnecimen dos objetos descritos nesta .l it ço não poderá ser s iperio\ i
estipulado no coruo adminis rativo, a cantar da emissão da o!a de empenho.
PREPEITURA E

Travessa São

.!

asE n1

.

20 Praça

r
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CEP 68690 ø

-

i

ipio ao Atara
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PREFEITURA MUNICIPAL DO.?
PODER EXECUTIVO

4.2. Os objetos serão entregues na sede do município de Apa
servidores designados pela ad inistração pública municipal.

e conMridos por servidor ou

4.3. Caberá ao servidor ou seR idores designados, sob as peri
parte, o objeto que não esteja de acordo com as espeç fk
Referência, bem (C)FflO detem iinar prazo para substituição lo
especificação.

i lei, rjeitar totalmer te ou em
ões contidas no 11ermo de
bjeto eventualment fora de

Z2

à

Kr

PREFEITURA D

Travessa São José n°. 120 — Praça d Matriz Centro - Acará! Pará - CEP 6890..
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Município clã Acará
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNIÕIPAL i
PODER EXECUTIVO

ANEXO II
PLANILHA DE ÕUANTIDAD

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 'L
IJNTRODUÇÃO:
1.1.

Prefeitura

1 de

adamente, 1

no

A Prefeitura Municipal de Acará necessita adquirir o
Acará.

2. OBJETIVO:
2.1. A Prefeitura Municipal quer contratar Empresas Especializada
ramo, para fornecer o objeto desta licitação.

3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
com sua

3.1. Conforme abaixo, listamos os produtos/serviços a serem
especificação técnicq

RELAÇÃO DE PRODUTOS/SER\

4. PLANILHA ORÇÃNIENT
1.

4,1. Conforme abaix

N
1
2

:

Q. O P.UNIT
1,30
50 '0

DESCRIÇÃO

BOLETIM DE 49 E 59 ANO

TOTAL
6500,00

BOLETIM DE 6 2 E 99 ANO

01 00

1,3Õ

13000,00

3

BOLETIM DO BARRA 09 20171° AO 3 ° ANO

0' 00

4,90

49000,00

4

BOLETIM DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARTE DE DENTRO

.( 00

1,30

3900,00

5

DEPENDÊNCIA EM ETAPAS

SOA

1,10

5500,00

50 )0

5500,00

7

DEPENDÊNCIA EM DOIS ANOS E ETAPA
DIARIO DE CLASSE 1 AO 52 ANO

1,10

LO' 00

18,30

183000,00

8

DiARIO DE CLASSE 19 E 2 ATAPAS

2.00
00

18,30

36600,00

9

DIARIO DE CLASSE ED INFANTIL

50 lO

18,30

91500,00

1,10

11000,00

0 )O

10,60

53000,00

5 (00

1,10

16500,00

6

10 FICHA

bE MATRICULA

11 FIC4ÃINDIVIDUAL12AO 39 ANO
FICHA INDIVIDUAL 49 AO 92 ANO
13 HIStORICO ESCOLAR BARRA NOVE

Travessa São José if. 120 Praça da Matriz centro - Acará 1 Pà

150)0 1,00

- CEP 68690-1)

5000,00

(at
Municipio ao ficara
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PREFEITURA MUNICIPAL DQA(
PODER EXECUTIVO

ktsc c

14 HISTORICO EM BRANCO FUND EEJA
•

15MA9ADEMATRICL.LA

.

-

16 MAPA ESTATÇSTI( FUNDAMENTAL DE 59 A 8 2 E DA

0(

(

17 RELA ORlO FINAL DE APROVEITAMENTO

50)'

18 -RESSA LVA COM D ENDENCIA
19 RESSAVALVA SEM EPENDENCIA

50

20 DIAUOUE CLASSE EJA

150

50)'
91500,00

21 DIARIO DE CLASSE 39AO9 2
•

22 BANDEIRINHA DO PAtA

10)

23 BANDEIRINHA DO ~511

101

24 BANDEIRINHA DO £ 8,RA

10)

ECIDO

21 (

26 B NDEIRA DO BR IITECIDO

21 (

25 BAE DEIRA DO PA

27 BANDEIRA DO AC t' TECIDO
28 CERTIFICADO

.01 (

29 CAL NDARIO

0' (
TOTAL ETIM DO

7

/

atriz Centro - Acará / Pará - CEP

Travessa São José n°. 120— Praça
1

ANEXO lii
LO DE PROPOSTA Gol
PRESENCIAL (SRP) N°

18

A
Prefeitura Municipal de Acará
Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor:
Tendo examinado o Edital. I1ÓS, a firma (nome da emp
com sedeà
para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencior

JCNPJ n
s a present proposi
Tios que: j

a) Os bens e/ou serviços do objeto licitado ofertados
constantes na especificação dói Anexo[ deste edital;

mente aos i requisitc

3) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas
das obrigações decorrentes da licitação, deacordo com os ;

ao cum
ste

c) Ate a formalização cia contr tação esta proposta constftu
observado as condiçõ e s do E0,1'Á

romisso

Â1

d) Demais especificações:

-

E

-Forma de Pagam.3nto:
:ÇfliÇã0 dos Se'yJçp,
- Prazo de Execuçãcjlos Servi
:Y 8 Iidade da Propofla Comer aI:
-. Dados bancários.

Local, e Data:
Nome e Assinatura do represe 4ante legal
Papel timbrado do licitante

Travessa São José n° 120 - Praça

o

Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP

UA

integ

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENT
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)

A (nome da empresa)

_____________, CNPJ n
neste ato representada pelo(s)
completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, p
instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procura
(nome, RG. CPF iadonalidad1e, estado civil, profissão e er
poderes para junto a Prefeitwa Municipal de Acará, para
representar a outorgante na licitação na modalidade de
18060312018, usando dos recyrsos legais e acompanhandc
especiais para desistir de redursos. interpô-los, apresentai
demais condições, confessar, ransigir, desistir, firmar comç
quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrer
poderes, dando !u(4, » r bom firme e valioso.

?tores ou sócios, co
ssão e endereço),
iRépresentante(es),
reço), a quem conf
raticar os atos nec
EGÃO PRESENCI
;, conferindo-lhes, a

Local e Data:
»
Nome e Assinatura do reprptantalegah?

Papel timbrado do licitante

Travessa São Jose nh 120 - Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará CEP 6869(

•»
::

r

m sede à
qualificação
lo presente
Senhor(es)
(m) amplos
sários para
- (SRP) N°
ia, poderes
r preços e
deber edar
, de iguais

__

()

Municipio db Acará

-______

ESTADO DOPARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARÁ
PODER EXECUTIVO

ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FA1: IMPEDITIVO E DE 5 TUAÇÂci
REGULAR PERANTE O MINISTERIO E TRABALHO
PRE

kO PRESENCIAL (SRP) N° 1 60312018

cm sede a
A (nome da erm!esa) CNPJ n.° etores ou sócios
n te ato representada pelo ()
ócios.- cor qualificação
completa .-- nome, RG, CPF. nacionalidade, estado civil,
)fissão e endereço)_
Interessada em participar da itação em epígrafe que se p )cessa no processo dministratwo
ra atender as nece ;sidades do
acima indicado, que visa Aq sição de material gráfico
Fundo Municip& de Educaç no municipal de AcaralPA, )b as penas da Lei, o iue segue:
presente d a inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo li!fttÕrio, a im corno, que está cienti da obrigatoriedade de declarar
ocorrências r,osteriores

) Que até

b) Declara. sol) as penas
Lei, que se encontra em sit
- 04egular perante o Ministério do
no inciso XXXIII doartigo 7 1 da
Trabalho no que se ri re á observância do dispo
pessoal menores dE 18 (dezoto)
Constituição Federal,,,
mantendo em seu quadro
anos em horário noti o de trabalho ou em ser
S perigosos ou inaIubres. n:i
possuindo ainda, qualq r abalho de menores de 16 ;ezesseis) anos. saM na c,
possuindo
de aprendiz, a partir de
(1uatorze anos.

Local e Data:

Nome e Assinatura do repres ai te legal

Papel timbrado do licitante

PRE

'ri:

JRA DE

.

AC 0 RA
Travessa São Jo.;a ri 0 1 2U - Praça

,Vlatriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 6869

&O

-

De

()

_
1

Municipio do Acará
ESTADO D O PA RA

CIPA DCCARA
PREF ITURA MuNIL
PODER EXECUTIVO

ANEXO VI
MODELO ( DECLARAÇÃO DE PLENO UMPRIMENTO
/ IS REQUISITOS DA HABILII , ÇÃO

PREC ¼O PRESENCIAL (SRP) NO

'

603/2018
Dá

_ C om sede à
A nome da emoresa)___________ CNPJ n.°
Fv ;e ato representada pelo (s) retores ou sócios. co qualificaco
completa - nome RG. CPF, nacionalidade, estado civil, ofissão e endereço) --Interessado em participar da :itação em epígrafe que se" )cessa no processo dministratro
o
indicado que visa a Aquisiçã de material gráfico para a nder as necessidad s do Fvd
Municipal de Educação no unicipal de AcaraIPA. DECI RO, sob penas da L i O PLENO
CUMPRIMENTO AOS REQUI ITOS DE HABILITAÇÃO.

Local e Data:

Nome e Assinatura do repres' ante legal

Papel timbrado do licitante

vg

'REFE, URA C pO

Travessa São José pí. 120 - Pray

Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690

unicTpio dõ Acará
ESTADO DO PARÁ

A MUNICIPAL

CARÁ

PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
PRESA
IPRESA DE PEQUENO•
PRESENCIAL (SRP) N°
social da empresa) inscrita no

Aémpresa ..........
, por inter!

CNPJ sob n° .............

de seu representant legal o

()

Sr. (a) .................
podador

(nome do representante legal)

(

)

da cédula

de identidade RG n° ........

do Estado do.1

(Est do emissor

do documento) e inscrito (a) i

CPF/MF sob n° ......

DECI RA,sob às

sanções administrativas cabív

e sob as penas da lei,

ta empresa, na pres nte data, é

considerada:

MICROEMPRESA, c

Inciso 1 do artigo::

Lei Complementar n° 123, de

1411212006 e suas alterações;

EMPRESA DE PEQUEN

wtiçio 30 da Lei Cc

n° 123 de 1411212006 e suas
Declara ainda que, p

reencher os requisitos

preférência para côntratação.

presente licitação, na

Complementar no 123, de 14

dezembro de 2006 e si

vedações constantes do para

Fo 40, art. 30, do referido

Local e Data

Nome e Assinatura do repre

ite legal

Papel timbrado do hntante

Travessa São José n°. 120 -.Praç

Matriz centro - Acará 1 Pará - cE?.

pretende usufruir

direito de

Jõ parágrafo 2 0 do

44 da Lei

rações, não se enq.i rando nas
ria Legal.

MunicTpio d6 Acará
ESTADO DO PARA

RÃ MUNICIPAL E

MflIi

PODER EXECUTIVO

AN
MIN
PRE

lÁ DA ATA D
O PRESENCIAL (SRP) t

Aos
. dias do mês de
.
na sede da Prefeitura Munici
cidade de Acará/Pa, por int
10.520; de 17 de julho de 2
normas. legais aplicáveis,
Presencial (SRP) b9 180603
gráfico para atender asnec
Acara/PA, tendo sido os refe
em primeiro lugar no certame

do ano d é 2018, n
1
De Acará - Pará, sito a
dio do Exma. Sra. Prel
publicada no. D.O. U. d
face da class ficaço
:
18, RESOLVE eistrar c
5idades do Fundo Mun
preços ofere$id$ pela
)racitado..

CLÁUSULA PRIMEIRA -,:'DO

;j TO

1.1 - Os preços para forneci
DE ACARÁ/SECRETARIAS I\

NI 1 pA

EÇO
12018
io de Acará, Esta o do Pará,
José n° 120, Bairro Centro,
cipal, nos termos da Lei n°
ulho de 2002, e as demais
ta apresentada o Pregão
para Aquisição e materià
Educação no m nicipal de
cuja proposta foi lassificada

N
1 BOILTIMDE42
-- BOLLTMDE6 2
BOL:

± _ íõ1EFíM PLLR
5 DEPENDÊNCIA
, EI

...

6 P!N2NCIA
7 DIARIO DE CLAS

52 ANO

8 DIÁRIO DECLAS

QATA PAS

9 bIÀFtiODASk

FANTIL

4iüÕõo

l

1

10 FICHA DL MATRÍI

-

Iii sppo

E

1

000

i 39 ANO

11 FICHA INDIViDU
12 HUA NDIVIDL

lHLIi50 00

ANO

13 HISTORLCO ESC

ffl

14 HISTORICO EM

FUNDE EiA

Ei

5OO

jjfltiÓoo

-

is MAPADEMATR
M/\PÂES ATIS1[
RELATORIOFIN

r1

1.8 RE,SSÁLVA
19 RES

ÃLVA SÉ,

20 DIARO D__
ECLA
h—
r
21 DIARIODECLAS

FNDAMENTAL DE 52 A 8 2 E

41MI 1000

)E
PEt.JDENCIA
DENCIA
dÁ
52 kü 92

I000_

bil][

'àoo

J1i[[1b000
RA DE

CA
Travessa São José n'. 120- Prat

M frip Centro - Acará 1 Pará _ CEP

ÔR

W•

ESTADO DO PARÁ
PODER

22 BANDEIRINHA E
23 BANDEIRiNHA £
•

24 BAMDEIfflNHAC
25 BANDEIRA DO P
26 BANDEIRA DO E
27 BANDEIRA DO
•

28 CERTIFICADO
29 CALENDARIO

TOTAL

-

1. Razão Social;
2. CNPJ n°;
3. Endereço;
4. Telefone e endereço eletr
5. Nome do representante le
CLAUSULA SEGUNDA - DC
2.1. Os preços registrados p
praficados nqmenado ou.dE
ao órgão gerenciador pror
disposições contidas na aline

dução dos preços
strados, cabendo
observadas as

oser

2.2. Quando o preço registir,.
superveniente, o órgão gerei
preços aos valores praticadô'
,--

dos

2.2.1. Os fornecedores que
mercado serão liberados do

aceitarem reduzir seus
)romisso assumido, sem

ços aos valores praicados pelo
ção de penalidade.

2.2.2. A ordem dedassificaç
de mercado observará a das

os fornecedores que acei
ação original.

reduzir seus preços aos valores

13. Quando o preço de mer
puder cumprir o cõmpromiss

tornar-se superior aos p,
)rgão gerenciador poder

's registrados e o forrecedor não

2.31—Liberar o fornecedor:
pedido de fornecimento, e se
e comprovantes apresentado,

ompromisso assumido,
)iicação da penalidade se

a comunicação ocora antes do
firmada a veracidade dos motivos

2.3.2; Convocar os demais fc

edores para assegurar ig

portunidade de nego iação.

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

gociações, oórgão gere
tando as mel idas cabív

dor deverá proceder revogação
'raobtenção da
atação

PR

Travessa São José f. 120 --PraçÉ

atriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68

00'

RAD -

CARA

PRE
CLÁUSULA TERCEIRA -D(

razo de 1 (um) ano, o contar da

3.1 O presente termo de reg
data de sua assinatura.
3.2 O fornecedor ccrnpromet

e a respeitar os prazos de e!

CLÁUSULA QUARTA DA 1

NTRATAÇÃO

-

V. Dentro da validade da
convocado para assinar o T
de Empenho/Carta Contrato!

de Registro de Preços,
de Contrato ou aceitar/r

3.2. A iadjudicatária terá o
convocação, para assinar o
caso, sob pena de decair d
Edital.

o de 3 (três) dias úteis,
o de Contrato ou aceitar o
eito à contratação, sem p

-

3.3. 0 prazo previsto no
solicitação justificada do forn
:

constantes do

rnecedor registrado poderá ser
9 instrumento equiv lente (Nota

os a partir da dta de sua

ento equivalentej conforme o
das sanções previstas neste

!gual período, por

~

e

3.4. A licitante vencedora
certificado digital
CLAUSULA QUINTA

r

-

DO

Ç

5,1 O registro poderá ser caí
a contar do recebimento da' 'r
a) pela Prefeitura municipal c
a 1) o fornecedor não cumpri
.

tcara/PA, quando
exigências contidas no Ed t ou na ata de registro e preços,

a.2) o fornecedor, injustificad

ente, deixar de firmar o conr o acima mencionado,

a.3) ofornecedoi der causa
no artigo 78 da Lei Federal

scisão administrativa do cpt, por um dos motivç s elencados
.666/93;

a.4) os preços registrados si

Dresentarem superiores aos

a.5) razões de interesse púl
da Lei Federal n.° 8J036193

D, devidamente fundamenta
im o determinarem;

na forma do artigo 7, inciso XII,

b) pelo fornecedor,•;quando,
cumprir as exigências do Inc

3diane solicitação por escrit
mento Convocatório.

omprovar estar impo sibiIit o de

ticados pela mercado

ARADL
Travessa São José n°. 120

—

Pra,

i Matriz Centro

-

Acará 1 PaM

-

CEP 68 9 00

Município ao Acara
ESTADO DO PARA

, ITURA MUNICIPAL DÓ.
1

PODER EXECUTIVO

5.2 O cancelamento será pi
fundamentada.

dído de proc9sso administr1t

devendo a

final ser

5.3 Qualquer comunicação d

rente do pedido de cancelai

será feita por

5.4 A solicitação do fornece
fornecimento do objeto licita
30 (trinta) dias, facultada à A
Convocatório, caso não aceit.

para cancelamento do reg
te à decisão final, a quàl d
nistração a aplicação das p
s razões do pedido;

de preço não o d
ser prolatada no p
ades previstas no

iga do
de até
mento

CLÁUSULA SEXTA DO FC
6.1. As questões decorrente
administrativamentE, serão r
exclusão de qualquer outro,

Ia execução deste lnstru.m
3essadas e julgadas no Ep
mais privilegiado que seja .!

que não possam
a Cidade de AC

dirimidas
PA, com

Acará/PA, em 11201

;ç

r

PF

!!r!4

7.

TESTEMUNHAS:
1

2

ri
Traveésa. São José n°, 120—

Watrz Centro - Acará 1 Pará - CEP 686I

'-e- .

!fl

Estado do Pará
( )VEItNO MUNICIPAL DE ACA
FINDO DE AM E. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁ

1

ANEXO ix
MINUTA DO CONTRATO
O Município de ACARÁ, através da EL DO DE MANUT. E DES. DA ED A çÃo BÁSIÇA-FUNDE , neste ato :
Pi (MF) sob o n.° 05.19 .548/0001Tv. São José n° 120, inscrito
denominado CONTRATANTE, com s i
e de outro lado
empresa
72, representado pelo(a) Sr(a). . \IANDA OLIVEIRA E SILV
CNPJ
(MF)
se
,
inscriu
1*0
o fl. °
-ate denominada si plesmente
estabeli
rtador da Cédula de Id ntidade n.°
CONTRATADA, neste ato represei
por
te contrato, do qual erão partes
celebram o
e CPF (MF)
/ e a proposta apresenta
CONTRATADA, suj itando-se o
integrantes o edital do Pregão n.°
56/1993 e 10.520/2002 e alterações
normas disciplinares das Leis
rÇONTRATANTE e a CONTRATA
ões que se seguem:
posteriores, mediante as cláusulas e
CLÁUSULA PRIMEIRA. - DO 01
O presente contrato tem como
1
Fundo Municipal de Educação.

to a Aquisição de material grafico . tnados a atender as nec ssidades do

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS P1

JS E DO VALOR DO CONTRA

1. Os preços dos serviços são aqi.0
total do contrato é de R$

onstantes da Planilha apresentada la CONTRATADA, send que o valor

2. Os quantitativos indicados na
estimativos, não acarretando à Adni
pagamento.

sã meramente
ha constante do Anexo do edirali Pregão n.°
/
ração do CONTRATANTE qualq obrigação quanto a sua xecução ou

3. As despesas oriunda do presente ci

correrão por conta da

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS P]
1. A CONTRATADA ficará obriw
para execução dos serviços, conta
MANUT. EDES. DA EDLCAÇAO

aprir os prazos apresentados eai4 proposta e aceitos pela a1ministração
recebimento da autorização d 4erviço expedida pelo(a) fUNDO DE
NDEB.
:A-Fu
[] :1 1

2.
Eventuais retrabalhos deverão
CONTRATANTE, sem prejuízo de o

iniciados em até 48 horas a coit4jk notificação da FISCAL4IZAÇAO do
s serviços autorizados para exec4b

CLÁUSULA QUARTA - DO AMP

LEGAL

1. A lavratüra do presente contrato
n° 10.520,.de17 de julho de 2002 eu

Te. da realização do Pregão ri° d8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA

0 D CONTRATO
TV SÃO JOSÉ N 120

-, realizado com fi.md4nento na Lei

jf"

Estado do Para
VERNO MUNIIPAL DE ACA
FUNDO DE fNUT E DES. D EDUCAÇÃO B1A4UN»EB

os casos nele omissos, regul ar-s
cor o pelas cláusulas contra ais e pelos
hes, supletivamente, os princ ípüj da Teoria Geral dos Cot$ratos e as
artigo 54 da Lei n.° 8.666/93
com o inciso XII, d, artigo 55,

1. A execução deste contrato, bem
preceitos de direito público, aplicanc
disposições de direito privado, na fori
do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNC

E DA EFICACIA

1.
A vigência deste contrato será
expediente, devendo-se excluir o prim

ontados da data da sua assinatura
e incluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA. DÓS ENCA

"OS DO CONTRATANTE

H

endo início e vencimento em dia de

1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 -: permitir acesso dos téc
dos serviços constantes do objeto;

DS

da CONTRATADA às instalaçõ$ ido CONTRANTANTE pata execução

prestar as informa
1.2 CONTRATADA;

e os esclarócimentos que venh4jj a ser solicitados pelos técnicos da

rejeitar qualquer s(
1.3 constantes do Anexo 1 do edital do Pre

ço executado equivocadamenteo.. m desacordo com as esecificaç6es

1.4 - impedir que terceiros e:

11.0

/

atem os serviços objeto deste corar

IS - solicitai que seja refeit
Pregão n.°.j_;

serviço que não atenda as especifi ões constantes do Anexo 1 do edital do

1.6 -. disponibilizar à CON
simples, quando necessário; e

ATADA espaço fisico em suas de, dências para a execução de trabalhos

1.7 - atestar as fitturas corre
Gerais do CONTRATANTE.

les e supervisionar o

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENC

DA CONTRATADA

intermédio da Secretari de Serviços

1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 -. responder, em relação
tais como:

)S

seus técnicos, por todas as de1

a) salários;
b) seguros de acident
c) taxas, impostos .e
d) indenizações;
e) vales, rh ição;
f) vales-tnnxsporte; e:

TV SÃO josÉ N.° 120

decorrentes da execução dos serviços,

Estado doPará
O MUNICIPAL DE ACA1
E DES., DA EDUCAÇÃO BÁ$tA-FUNDEB

.

.:
ubdca

g) outras que porventui

liam a ser criadas e exigidas peloL

4

verno;

1.2 - .. manter os seus técnicos
órgão, porém sem qualquer vínculo emj

tos às normas disciplinares do
leio com o órgão;

TRATANTE quando em rabalho no

1.3 . manter os seus técnicc
imediatamente . qualquer ura deles que

ntificados por crachá, quando et abalho no órgão, devend substituir
considerado inconveniente à bÓ ordem e às normas disci tinares do

CONTRATANTE;
1.4

responder, ainda, por qi

do CONTRATANTE, quando esses ter

ter danos causados diretamente a* móveis, e outros bens de propriedade
sido ocasionados por seus' técnic. durante a prestação dos srvios alvo:

deste contrato;
1.5 arcar com despesa d
cnicos no recinto do CONTRATAN'

de qualquer infração, seja

for, desde que praticada por seus,

1 .. - , reparar, corrigir, remov
efetuados referentes ao objeto em que
materiais usados;

reconstruir ou substituir, às suas
verificarem vícios, defeitos ou i

io total ou em parte, os serviços,
resultantes da execücào ou dos'

1.7 - providenciar sem quai
recuperado, tanto na saída, quanto no
movimentação 'patrimonial do CONTR

ier ônus adicionais para CON
orno ao seu local de origem,
[ANTE;

'E, o transporte do mobiliário a ser
para tal, as normas de controle de

1.8 -, devolver os móveis r

rados para manutenção e n

sem ônus adicinaI 'para à

CONTRATANTE;
rejeitados no prazo de 05 (cinc

úteis, contados do recebimento da

1.1 0 - reparar ou indenizar
CONTRATADA sem autorização prét

ilquer descaracterização de mobilil
da Secretaria 'de Serviços Gerais dc

decorrente de serviço e4cutdo pela
sTTRATANTE;

1.11 - , usara melhor técnica'

;sível para a execução dos serviços

eto deste contrato;

1.12 - não remover os bens
escrito de servidor do Serviço. di
CONTRATANTE, quando for caso;

acessórios do local onde se enco
Manutenção e Reparos ,ou da

'sem o consentimentoirévio e por
oria. Técnica de Pafrimônio do

1.1)'-' fornecer todo o ma
sempre as materiais de primeira quali

'necessário à execução dos sei

objeto deste contrato, empregando

1.9 - refazer os serviços que
comunicação;

,

fl

submeter à fisca1izaçi
1.14:
nos serviços antes da sua execução;

do CONTRATANTE as amostras

1.15 -: '. comunicar à Secreti i de Serviços Gerais do
ados necessários;
urgente e prestar os esclarecimentos j

TV SÃO JOSÉ N° 120

os materiais a

empegados

de. caráter

Estado doFará
*VEPNO MUNICIPAL DE ACARA
FUNDO DE ANUT E DES. DA EDUCAÇÃO B+AFUNDEB
1

I

-

/

I

1.16 - obter todas e quaisqu ' r informações junto a Secretaria de erviços Gerais do CONT TANTE
necessárias a boa consecução dos trabal
1.17 - manter-se em compati ilidade com as obrigações a serem umidas e com todas as c ndições de
habilitação e qualificação exigidas neste ontrato durante toda a execução do o itrato.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA )ES SOCIAIS, COMERCIAIS E SCAIS
1

À CONTRATADA cabem, ainda

1.1 - assumira responsabili de por todos os encargos previden 1 ios e obrigações sociais revistos na
legislação social e trabalhista em vigo brigando-se a saldá-los na época p ria, vez que os seus empi gados não
ii
m o CONTRATANTE,
manterão nenhum vinculo empregatici
1

1

assumir, também, a Lsponsabihdade por todas as prov âncias e obrigações estab leudas na
12 legislação especifica de acidentes do tr alho, quando, em ocorrência da esj ie, forem vitimas os seus mpregados
no decorrer do desempenho dos serv 's ou em conexão com eles, aind que acontecido em depe dência do
CONTRATANTE,
assumir todos os ere, rgos de possível demanda traballn
1,3 contrato, originariamente ou vinculados 'or prevenção, conexão ou continênc
1.4 -

,

cível ou penal, relacion das a este
e

assumir, ainda, a respo abihdade pelos encargos fiscais e c ierciais resultantes da exe ução deste
'

contrato
2 A iriadimplência da CONTRATA , com referência aos encargos estab cidos no item anterior, nã transfere a
responsabilidade por seu pagamento Administração do CONTRATAN' , nem poderá onerar o bjeto deste
ier vinculo de solidarie e, ativa ou
contrato, razão pela qual a CONTRA ÇDA renuncia expressamente a q
passiva, com o CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA DAS OBRI AÇÕES GERAIS

fl

Devera a CONTRATADA obsen Lambem, o seguinte:

E expressamente p bibida a contratação de servidor
1.1 CONTRATANTE durante a prestação i s serviços, objeto deste contrato,

rtencente ao Quadro de Pessoal do

1.2 - e expressamente proibi também, a veiculação de pubhcid4
previa autorização da Administração d .L'ONTRATANTE,

acerca deste contrato, sal o se houver

1 3 - e vedada a euhcontrata

i

)O ACOMPANHAMENTO E

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

P4' ISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços objet 'deste, contrato seta acompanhada
1
designado para esse fim.
2

O servidor do CON 1 RAI ANTE

J

serviços objeto deste con rato

de outra empresa para a prestação

otara em registro próprio todas as
TvsÂ0J05EN 120

)

iscalizada por do CON RAIANTE,
rrências relacionadas co

a execução

G
FUNDO DE IN

dos serviços, determinando o que for r
As decisões e providências q
3.
autoridade competente do(a) FUNDO
para a adoção das medidas çonvenient
4. A CONTRATADA deverá mante
aceito pela Administração do CONTRA
CLÁUSULA DÉCIMA SiGUNDA-i
1. A atestação da execução dos serviço
CONTRATANTE
flLAUSULA DECIMA 1 E tCEIRA 1

A despesa com a execução dos serv

Estado do Pará
NO MUNICIPAL DE ACAfl.
E DES. DA EDUCAÇÃO uÁ4i .4

à regularização das faltas ou

41

em a competência do
E DES. DA EDUCACA
para representá-la

observados.
tante deverão sers4icitadas a
CA-FUNDEB, em. tepo hábil,

execução deste contrato, desde que'

ATESTAÇÃO
à servidor do CONTRAT

designado para fim repre sentando o

DESPESA

de que trata o objeto deste

tá a cargo da dotação orç Lmentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O
1. Executados e aceitos os serviços, a
FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED
liquidação e pagamento, nlQdiante ordei
o 3Ø0 (trigésimo) dia útil coado da enti

'JTRATADA apresentará a
ÇÃO BÁSICA-FUNDEB,
ncária creditada em conta c
dos documentos..

2. O CONTRATANTE :rserva-se o c
não estiverem de acordo cow., a especifli

de recusar o pagamento s;
apresentada e aceita.

3 O CONTRATANTE poderá dedui
devidas pela CONTRATADA, nos teim

do montante a pagar os' valores .
deste contrato.

Nenhum pagamento será efetuad à CONTRATADA enquanto pc
4
""nanceira e previdenciana, Som que iss gere direito a alteração, de preços,
penalidade ao CONTRATANTE.

cal/Fatura no Setor Fina
na Tv. São José n° 120,
rn cheque nominal ao to
da 'atestação, os

da (o)
fins de
Jor. até
executados

a muILs ou
e de liquidação qualque obrigação
pensação financeira ou plicação de

O prazo de pagamento da execuçãoJ
de cada parcela

serviços será contado a partir

ta final do período de ad'rnplemento

5 1 - Nos casos de eventuais
alguma formã para tanto; fica convenci
entre a data acima referida •e a cone
aplicação da seguinte fórniulac

de pagamento, desde que a
que a taxa de compensação
:nte ao efetivo adimplemeni

I'RATADA não tenha e ncorrido de
eira devida pelo CONT ATANTE,
parcela, será calculada mediante a

5.

EM =1 x N x VP
onde
EM = Encargos moratóri•os
TV SÃO JOSÉ N'120

Estado do Pará
VEPLNO MUNICIPAL DE ACA
ANU T. E DES. DA EDUCAÇÃO uÁ

FUNDO DE

N =
VP

0E
A-FUNDEB

8

-

Numero de dias entre a data pr ista para o pagamento e a do efetivJ agamento,
Valor da parcela pertinente a er paga,
= índice de compensação finan ira, assim apurado: II

1 = TX
365

==>

1= (6/100)
365

-==>

1=

00016438

1

II

1

TX - Percentual da taxa anual = 6%
5.2 ocorrência

A compensação finan 'ira prevista nesta condição será in

ida na fatura do mês se

inte ao da

O pagamento mens dos serviços somente poderá ser etuado após a apresent ão da nota
5.31 ,fiscal/fatura atestada por servidor des pado, conforme disposto no art. 6 i a Lei n ° 8.666/93, e ve ificação
i
da
o de Garantia por Tempo e Serviço egularidade da licitante vencedora junt a Seguridade Social - CND e ao F
CRF

ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -

aerado, nos casos previstos no artigo 5 da Lei n° 8 666/93, de de que haja
1
O presente contrato poderá ser l
TANTE, com a apresentação das de i as justificativas
interesse da Administração do CONT

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO UMENTO OU SUPRESSÃO
1
No interesse da Administração o CONTRATANTE, o valor mie"
aumentado ou suprimido ato o limite d 25% (vinte e cinco por cento), conf,h
e 2°, da Lei n° 8666/93

atualizado deste contra poderá ser
e disposto no artigo 65, aragrafos 10

ADA
A CONTRATADA
1.1 supressões que se fizerem necessarios,

obrigada a aceitar, nas mesmas

dições contratadas, os a escirnos ou

nenhum acréscimo
12 upressões resultantes de acordo entre

supressão podera exceder o limit
partes

stabelecido nesta clausul , exceto as

S PENALIDADES

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA -

1
O atraso injustificado na exeeuç 1 dos serviços ou o descumprirnento
sujeitara a CONTRATADA a multa d 9,5 °/o (zero virgula cinco por cento)
10% (dez por cento) sobre o valor tota do contrato, recolhida no prazo mà
comunicada oficialmente
,

Pela inexecução total ou pa
2.
garantida a prévia defesa, aplicar à (

no contrato
s obrigações estabeleci
r dia e por ocorrência, ate máximo de
ode 15 (quinze) dias corri os, urna vez

do objeto deste contrato, a Adii$stração do CONTRATA TE poderá,
RATADA as seguintes sanções

2 1 - advertência
2.2 -: multa de fl% (dez 1
contratado, recolhida no prazo de 15

ento) sobre o valor total do contrà , no caso de inexecução tal do objeto
Inze) dias corridos, contado da comi icação oficial,
TV SÃO JOSÉ N 120

Estado do Pará

dõvniNo MUNICIPAL DE ACA
FUNDO DE

23- suspensão temporária d
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2
2.4 declaração de inido
perdurarem os motivos determinantes
autoridade que aplicou a penalidade, qi
CONTRATANTE .pelos prejuízos resi
anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, prin
1 e 2 desta cláusula:
3.1 - pelo atraso na execução

ANUI E DES. DA EDUCAÇÃO BAr

icipar em licitação e
anos;
ide para licitar ou contratar
punição ou até que seja pn
á concedida sempre que a CO
:es e após decorrido o prazo

a CONTRATADA

contratar com a

;tração do

a Administração Públi enquanto
La a reabilitação perani a própria
TADA ressarcir a Admi ;tração do
tção aplicada com base j subitem

às penalidades

nos itens

serviços, em relação ao prazo

) e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir
ser rejeitado, caracterizada se a substitui
e

Iquer material defeituoso empreg
não ocorrer no prazo de 5 (cinco

na execução dos serviço
is úteis,, contado da data

:P 0 r recusar refàzer quali
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado

serviço que vier! a ser rejeitado
data de rejeição

:terizada se a medida nã se efetivar

4.
Além das penalidades ciladas, a
Cadastro de Fornecedores do CONTRA
Lei n.° 8.666/93.

4TRATADA ficará sujeita, ain4
'4TE e, no que couber, às demais

5. Comprovado impedimento ou recoi
CONTRATANTE, em relação a um do
das penalidades mencionadas.

ida força maior, devidamente jicado e aceito pela Admi istiação do
ntos arrolados no Item 3 desta à sula, a CONTRATADA cará isenta

6. As sanções de advertência, suspen
,Administração do CONTRATANTE, e
ublica poderão ser aplicadas a CON1
serem efetuados.
CLAUSULA DECIMA 01 FAVA - DA

temporária de participar em licii
dar ação de inidoneidade para 1F
TADA juntamente com as de r

cancelamento de sua
idades referidas no C

ao no
IV da

!

e impedimento de eontkatar com a
ou contratar com a Ad$iinistração
descontando-a dos aa&amentos a

:sCIsAO

A inexecução total ou parcial deste
8.666/93.

itrato enseja a sua rescisão, donf

disposto nos artigos 77

1 .1: -. Os casos de rescisão con
o contraditório e a ampla defesa.

tal deverão ser formalmente tnoti

nos autos do processo,

1.

que vier a
i rejeição;

a 80 da Lei

2. A rescisão deste contrate poderá sei
determinada por aU unilateral e escrito da Admihistr o do CONTRATANTE, nos casos !
2.1
enumerados nos incisos 1 a Xli e XVI] lo artigo 78 da Lei n.° 8.666/93 1 ' ficando-se a CONTRATA DA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias rri dos,
TV SÃO JOSÉ N° 120

•

Estado do Pará
GVERNO MUNICIPAL DE ACA
FUNDO DE ANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BÁ
o
vÃ

2.2 amigável, por acordo entre as partes, desde que haja e
CONTRATANTE; ou

para a

n
çoi

23 - judicial, nos termos da leg siação vigente sobre a matéria.
3 A rescisão administrativa ou amigav '1 devera ser precedida de autonzaç
competente

e fundamentada da

CLAUSULA DÉCIMA, NONA - DA VI1 CULAÇÃO AO EDITAL E A

11$TA DA CONTR

1
Este contrato fica incu!ado
CONTRATADA

e aos termos das

termos do Pregão n. ,

/

tas da

'CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
1
As questões decon -entes da execuãi deste Instrumento, que não vow
serão processadas e julgadas no Foro d 'ícI1ade de ACARA, com exclusão çt
que seja
2
E, para firmeza e validade do que i ,actuado, lavrou-se o presente c
forma, para que surtam um só efeito, s lquais, depois de lidas, são ass
CONTRATANTE e CONTRATADA, e ls testemunhas abaixo
ACAR PA, emde

-- CONT 'TANTE

- &TRAI

TESTEMUNHAS
2.

••

TV SÃO JOSÉ N°120

dirimidas adminisi
ter outro, por mais

vilegiado

• em 03 (três) vias de i ml teor e
is pelos representantes S partes,

