
MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A DARÁ 
• 	 PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
P4EGÃO PRESENCIAL N° 030803/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 23108/2018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO as 08:30h (horário local) 

'LOCAL ! 	do Município de Acara — Para 

Torna-se publico por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA — Prefeita 
Municipal de Acara/PA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acara/PA, 
através da Prefeitura Municipal de Acara/PA, com sede a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, 
cidade de Acara/PA realizara 'citação 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 sqbsid'ariamente a LEI n° 8666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 
municipal n° 02/2018-GAB e dqmais legislação correlata, bem como, as exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos o pera conduzida pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, 
designados nos autos do proqpsso em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
equipe de apoio suRracitadbó, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 
designados pela admiPaçãi4nunicipal 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de 
medicamentos controados destinados a atender as necessidades da Secretaria 
municipal de Saúde;' ifie Acara/PA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas ncj Termp,de Referência deste instrumento convocatório e4 anexos. 

1.2. A licitação ser i realiz4a por item, conforme tabela constante do termo de referência. 
facultando-se E ) Ucitantj a participação em quantos 	 1Ateresse. 

1.3. . Os itens listad )s no 4rmo de Referência, deste instrumento convocatório não serão 
riecessariamen e conft+tados  em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados sen lo con.'4ijerados  apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 
para assinaturE do Co to de Fornecimento. 

1 4 Cumprem-nos alertam 	a todos os licitantes, para fins de seus plan*mentos 
orçamentarios, que os iesmos não estão obrigados' a fornecer previamente o objeto 
constante do T r  de eferência, razão pela qual a P efeitura Municipal de Acara não se 
responsabilizar por p juizos financeiros sofridos ei i decorrência de tal atitude, não 
cabendo. porta to, qua ier direito a indenização. 

1.5. A :quantidade stimad para o presente processo licitatório, relacionado no Termo de
11 ~

Referência, de te Edit serve apenas como orientaç o, não constituindo, sob ,hipótese 
alguma garanti de fatu mento. 	 • 

2 DC ORGÃ GERENCIADOR E ORGÃS PARTICIPANTES 
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PODER EXECUTIVO 

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

2.2. E participante o seguinte órgão: 09 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 

3. CREDENCIAMENTO  

3.1. Horário de credenciamento: de 08h15min as 08h30min'do dia 23/08/2018, não permitido o 
credenciamento de retardatário após o horário estipulado. 

3.1.1. Cada credenciado poder3 representar apenas uma licitante. 

3.2. Trátando-se de proprietár ~tt ou sócio 

3.2.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissão. . 

3.2.2. Copiado ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório 
ou pela Comissão. 

 

3.3. Tratando-se de Procurado  

	

3.3.1. Cópia de documento defida e e fé pública 	 fotografia.  yen ~1 	p 	~  	autenticados 
em cartório ou pela Comissão 

 
Y 7 	 } 	 t 	 r" 	.n F í 	I 	 ~ P 	~i 	"•, §nat y 

3.3.2. Terríio„¡de credenciamento ( conforme modelo ema devidamente autenticado em 
cartono ou Procuração (original ou copia autenticada) com poderes para representar a empresa 
em licitações, ou especificamente, Rara  este certame e suas respectivas fases.jl r” P 

ia do ato constitutivo na sua forma 
damente autenticados erre" cartório 

3.3.3. Cópia do ato constitutivoe alterações contratuais ou cá 
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, de' 
ou pela :Comissão. 

3.4. A licitante deverá juntar ainda a aos documentos de creden 
deste edital,, NÃO sendo aceito o  credenciamento da licitante 

3.5. O, representante legal da licitante  que não se credencia 
participar do certame, de declarar a intenção de interpor r 
interposição ,de recursos, enfim, para representar a licitante 
enveloDes "Proposta" e "Documentos". 

nento cópia do termo de retirada 
o mesmo. 

~ rante a CPL.ficará impedido de 
rso, de renunciar ao direito de 
ante a reunião de abertura dos 

3.6. Gomo condição previa ao redencìamento a CPL verifica 
condiç§,es ,de  participação, e pecialmente quanto à exist*n 
participação no certame ou a fu ra contratação, mediante a cgns 

M 	 I 

u . 
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o eventual descumpriménto das 
:ia de sanção que impeça a 
alta aos seguintes cadastros: 
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3.6.1 Cadastro Nacional d 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 Nacion 1 de Justiça. 

3.6.3A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

3.6.4. Constatada a eostênciI de sanção, a CPL NÃO credepciará a licitante, por. falta de 
condição de participação.  

3.7. Todos os documentos relaivos ao credenciamento e do representante devem estarfora dos 
envelopes de documentos de habilitação e de proposta. Os documentos apresentados no ato do 
crecenciamento poderão ser como sendo parte dos documentos de habilitação da licitante 
desde que não comprometa a 1 sura do certame. 

3.8. Declaração que atende o pleno cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo 
em aflêxo. 

3.9. Não será aceita, m qualquer hipótese, a participação qe licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte. 

4.1. Poderão participar 

Capitulo - DA HABILITAÇÃO. 

4.2. A licitante deverá possuir e 
por cento) do valor global de o 
apresentação da proposta, na 
alterações. 

4.3. Será concedido tratamento 
e para o microempreendedor in 

4.3.1. A licitante que desejar Is 

LC n° 123, de 2006,jdeverá a 
artigo 3° da referida le:i,  no ato c 

4.3.1.1. A não apresentação d 
licitante de ser benefiálado corï 
que seja qualificada corno micrc 

Vavéa São  José n. 1 O.LPraça h 

com o 
os no 

MIA, NM1 1H157, 1` ,  

!tal social ou valor do patrin 
	

iolíquido de no mínimo 10% (dez 
a item para esta licitação, 	'endo ser comprovado na data da 
rma da Lei, conforme Art 

	
31  da Lei n° 8.666193 e suas 

vorecido para as Microemp 
	

Empresas de Pequeno Porte 
idual - MEl, conforme LC n 	92006. 

ruir do tratamento favorecido.4stabelecido nos artigos 42 a 49 da 
esentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 
credenciamento 

declaração supracitada, no 	credenciamento, impedirá o 
o tratamento favorecido prev 

	
LC n° 123, de 2006 mesmo 

?mpresa ou empresa de pequi 	te. 

tt;i. PREFEiTURA DE 

atriz Centro - Acará 1 Pará- CEP 686900 



5.3 Caberá. 

5.4. Acolhick 

MunicTpiô d6 Açará  
ESTADO DO PARÁ 

TURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

/AMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser 
documentos de natureza NAO fiscal desde que não restrinja a 
conforme Decreto n°8 538 de 06/10/15 

licitação os interessados: 

licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

PI 

4.3.2. Em se tratando EY 
dispensado em todo 1011 ei 
participação dos demaiç iic 

4.4. Não poderão participa 

4.4.1. Proibidos de partic 
legislaçâo Vigente. 

4.42. Estrangeiros que não tenham representação legal no 
receber citação e responder aØrnuiistrativamente ou iudicialmer 

r 4.4.3. Que se enquadrem nas !'pdações previstas no artigo 

na 

em recuperação judicial .ou. 
cesso de dissolução ou liquiçJ 

no. 

)11). 

AO EDITAL E DO PE 

iteis ntes da data designada : 
T1pugi1ar este Edital, conforme pre 
de 2400, combinada com a Lei Fe 

briga4riamente, deverão ser for 
a ri,Sala d Departamento de 1 

Sãc José n° 120, Bairro Centro, 

decig i li sobre a petição no prazo de 

ntra c ato convocatório, será desig 

Praça a atriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68690 

com poderes expresos para 

a abertura da sessão pública, 
uaHo Art. 12, do Decreto -Federal 
l n:  8.6661931 

izadas por escrito, devidamente 
ações da Prefeitura Municipal de 
lade de Acará/PA. - Cep 68.690- 

te e quatro horas. 

ianova data para a realização do 

$4 	PREFEITURA DE .. 

'S'ACARA 

da 
rio, T 

se 

Lei na  8.666, de 1993; 

rajudicial, concurso de credores, 
ação; 

emprpsariai jJe estejam reunidas em consorcio; 

TH7 4 	- 
que entre  os dirigentes, eeMés, cnstb4ø 

capitáC com direito de vota ou co.ntroiadon 
maiØ5P/o (cinco 
veis,,Sçnicos ou 
uIf5A 80 (cento 

n°  

to, segundo o art. 54, inciso 1, alínea a" e 
1793/2011-Plenário, TC-01 1.643/2010-2, 
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ESTADO DO PARA 

A MuNIcIPAL. D6 AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

5es e os esclarecimentos prestados pêlo Pregoeiro' serão 
so licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

5.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser e,pviados 
ao Pregoeiro ate 03 (três) d  úteis anteriores a data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente port e-mail: licitacao_acara@hojmail.com  sendo de exclusiva 
responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em relção às informações disponibilizadas relativas ao Edital.. 

6.'[ O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes "Pro )osta C )mercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser entregues 
ao Pregoeiro no local, lata e ora fixados no preambulo deste edital, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecl' ) e, de preferência opacos, contendo em suas partes externas e 
frontais. em caracteres estacE los os seguintes dizeres: 

POS A COMERCIAL. nn ME, ENVELOPE N°01 - PF 
PREFEITURA MUNIC PAL Dl ACARÁ 
RAZÃO SOCIAL DO 1 ICITAIS 'E/CNPJ 

()C1 k4A4c\f fli.SIO.H. 

PREGAO PRESENCIAL NU  OJ80312018 

6.2. Todos os documentos do iterior dos envelopes N° 01 PROPOSTA DE PREÇOS e N° 02 - 
HABILITAÇÃO deverão estar assinados e rubricados pelo representante legal da licitante e 
organizados sequencialmente m ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos itens 07 e 
11 do edital, sob pena de inabil tação e desclassificação 

7 PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem mendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada 
e assinada como também rut ricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 
razão social, numero do CNPIJ dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da 
proponente, alem de copter 

PREFEITURA DE Y, 	 PREFEITURA 

 
UsscoTRtIIflJõoSMovaH,o,ÕH!A. 
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8.3. 
ave 
	 em \ 

7.2. A proposta deverá con 
referência em algarismo, ex 
praticados no mercado, nã 
administração muniFPal. 
inexequível, nos ternoa do ai 

72.1 No preço cotado deve 
despesas com imposto tax 
objeto. 

7.3. Prazo de validade da p 
entrega dos envelopes; 

7.4. Prazo de entrega: Fica 
objeto no local requisitado. H 
(vinte e quatro) horas par 

=Icípiora  
ESTADO DO PARÁ  

ITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

valor unitário e global para cada item constante do Termo de 
sso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
sendo permitidos valores superiores ao preço estimado pela 
rá desclassificada a proposta com preços manifestamente 
48, II da Lei 8.666193 e suas alterações 

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

osta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 

cido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entrega do 
irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24 
ão do problema, contados a partir do recebimento da 

7.5. As propostas poderão ser porrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros 
de soma e/ou multiplicação bE m como as divergências entre o preço unitário e o tota do item, 
hipótese em que prevaiecerá s mpre o primeiro. Sendo a proposta corrigida na sessão. 

7.6. Não serão aceitos erivelo s via Correio, Fax ou qualquer meio postal.me 
ea 	 VENS 

7.7. O licitante adjudicado 	proposta de menor preço deverá entregar  oo Pregoeiro, sua 
Proposta de Preço Âjustac ao Preço Final em até 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento da sesso do gão Pres encial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no 
dia do certame, sob pena de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail: 
licitacao_acara@hotmal.com,  desde que esteja devidamente assinada, sob pena de 
desclassificação. 

7.8. A apresentaçãod propo ta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edi ai e sei s anexos. 

8. DÁ ICLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

8.1. O Pregoeiro 

 

verificará a; propostas apresentadas desclassificando aquelas que não 
estejam em conformid de cor os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularida ies ou lefeitos capazes de dificultar o julgamento. 

PREFEITURA DE 
4 	 :iAR& 

Centro- Acará 1 Pará - CEP 6869O00 

sta será sempre fundamentada e registrada em Ata, 

autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
ores sucessivos e superiores em até 10% (dez por bento), 
pára participação na fase de lances. 



MunicTpio d6 Acará 
ESTADO DO PARA 

URA MUNICIPAL DQACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

adas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas 

três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
,tnidno 

F 
8.3. 1. Quando não í'orE 
condições definidas po 
subsequentes, até o 'má 
quaisquer que sejam ps . 

8.4. Havendo eventual er 
artigo 30 ,' ,§" 21, da Lei n° 
bens e serviços: a) procu 

País.  

ntre propostas, o critério de desernpate será aquele previsto no 
de 1993, assegurando-se apreferência, sucessivamente, aos 
País; b) produzidos ou presjpdos por empresas brasileiras e c) 

npresas que invistam em pØqa e no desenvolvimento de 
empate, o critério de desem4te será o sorteio. 

8.5. Havendo apenas ai-na  pro osta e desde que atenda a todas as condições do edital é estando 
•.r 	o seu. preço compatvel com o raticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o.4regoeiro 

negociar, visando obtei  reço 1 elhor; 

• 	 1.. 	
9.DA FASE DELANCES 

9.1. Classificadas as rMosto de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lan ; verl ais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores ,  tintos ? decrescentes. O lance dever ser ofertado por preço unitário. 

9.2. O Pregoeiro conv~s,ará ir ividualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verb a p tir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescentee vak 

9.3. A desistência em apreser ar lance verbal, quando convàcado pelo Pregoeiro. implicará a 
exclusão do licitanteda etap; le lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das ) opostas. 

9.4. Encerrada a etapa de 1 nces, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas 3 pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for 3mpresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disr c .to nos arts. 44 e 45 da LC n9'123, de 2006. 

9.5. Càso a melhor oferta ' ida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
propostas de pessoas qualific as como microempresas ou empresas de pequeno porte que se

11

encontrarem na faixa de até ! 5 1  o (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatadE s ,,  com a primeira colocada 

9.6.A melhor classificada no ermos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance 
paradesémpate. obrigatoriar i nte em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos, contados a pa ir da convocação do pregoeiro. 

'*'• 	PREFEITURA DE - 

dAAA 
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alia  como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

q croempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
iço por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
E lecido no subitem anterior. 

assificada em primeiro lugar, p Pregoeiro poderá negociar com o 
lhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

aquelas previstas neste Edital 

o Pregoeiro iniciara a fase de aceitação da proposta 

9.7. Caso a. licitante 
cIassifióadádesista ou 

naquele intervalo de 5?ç'o  (cir 
mesmo direito, no prazo estab 

9.8. Apurada a proposta final 
licitante para que seja obtido  
negociar condições diferentes 

9.9.A ós a negociaçâo:do prE 

10. DA CEITAÇAO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etaj.a de 1 Inces e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

I F. E M cumprimento das especificaçôE r do objeto. 

10.2. Será desclassificqda a p )posta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentpr preç manifestamente inexequível. Serão considerados excessivos os 
preços cotados que ultrpassa m o valor estimado pela Admipistração em mais de 10% (dez por 
cento): 

10.3. Conidera-se inexequ Í1  a proposta que apresente preos global ou unitários simbõlicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

estabelecido limites mir imos; exceto quando se referi, 
propriedade do próprio icitante, para os quais ele renu 
remuneração. 

10.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a 
horário para a continuidac e da ?nesma. 

10.5. Sempre que a proposta melhor classificada não for ad 

subsequente, haverá nova veíificação da eventual ocorrê 
artigos 44 e 45 da LC ri 0  123j de 2006, seguindo-se a di 
caso. 

10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sa 
sua substância. mediante despacho fundamentado, regis 
atribuindo-lhes validade e eficácia paia fins de classificação. 

10.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licit. 
de habilitação, na forma detem nada neste Edital. 

Travessa Sao Jose n°. 120— Praça da atriz centro - Acará 1Pará - CEP 6869 

a materiais e instalações de 
a parcela ou à totalidade da 

são, informando a nova data e 

e antes de o Pregoeiro passar à 
3 do empate ficto, previto nos 
una antes estabelecida, se for o 

iar erros ou falhas que não alterem 
ra o em ata e acessível a todos, 

tn te deverá  comprovar sua condição 

:44 
' 	 PREFEITURA DE 

ACARA 
limos CONsTsWNfloOMA,ovAHlsisRis 

3 •ats . 
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ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL D9ACARÁ 
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proponente que apresentar os documentos relacionados nos 

los sócios da empresa Licitqnte devidamente autenticados em 
missão Permanente do Lici çãq, mediante a apresentação do 

iso de empresa individual; 

to ou contrato social em vigor devidamente registrada, em se 
dais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
administradores: a Lei no 1O.4061002 (Código Civil Brasileiro). 

utivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
w0 N 

tratando dês`,,!empresa ou sociedade gestrangeira em 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

Será
' 
 'considerada habiitada 

subitns abaixo 

111 HABILITA ÇÃQ 4IRIPIF 

11.1.1 Copia do RO 	cÉ 
cartorio ou por memít  da 
original, 

11 1 2 Registro comr9aI, no 

111 3 Ato constituàv estat 

documentos de e eiç 1de se 

111.4. Inscrição dotp con 
diretoria em exercido;' 

111 5 Decreto de jorizaç 

OBS: O contrato soci podera her apresentado na sua forma çonsolidada. 

11.2. DOCUMENTA 'O RELI TI VA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

11.22. Prova de insc ão no cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
licitante pertinente ao 'eu ram9de atividade e compatível com objeto desta licitação. 

11.2.3. Certidão Conj nta Negàtiva de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, regularidade Seguri 'a de Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Recei Feder 1 do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFNfl, da sede da Ii4kfnte; 

11.2.4. Certidão Ne$ iva de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazendr  stadu 1, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.2.5.Certidão Negt va de Trbutos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazend)à iunici ai, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

- 
1 	
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11. 
Con 
	

das Leis 
(Lei 
	

de 07 d 

(a 
Munic%io?o Acará 
ESTADO DO PARA 

EITURA MUNICIPAL ÓO.A.ÇARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo Vil-A, da 
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 1  de maio de 1943 

e2011). 

11 

OBS: As 
1 

Aicilantes que usufruinem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar obrigatorimpnte Ibdaa documentação exigida para efeito de comproação de 
regularidade fiscal, mesíto udjesta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

11.3. DOCUMEN TA QÃ Ó RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

11.3.1. Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para 
fornecimento pertinente e com ativei com o objeto da licitação, por intermédio de, no míhimo. 01 
(um) atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada, 
comprondo que já Pr va 	 rrtou oq presta serviço dessa natureza. 

11.3.2. Alvará de Funcionamento; 

11.3.3. Licença de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária; 
iÊ 

11.3.4. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

11.3.5. Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pela ANVISA; 

11.3.6, Autorização especial conforme art. 2° da Portaria SVS/MS n° 344/1998. expedida pela 
ANVISA: 

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

11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balanceteè ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mis 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 património líquido, relativos ao período de sua 
existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa, devidamente 
registrado no Órgão competente na forma da legislação vigente; 

b) Os índices deverá( ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. os quais deverão ser 

PREFEITURA OE 
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Município dó Atará 	 _________ 
ESTADO DO PARÁ 	 RuSica 

PREFEITURA MUNICIPAL DO••!ÀCARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ção dpalanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente
vigentp, cujos documentos, balanço : e demonstrativo, já deverão estar na 

o do envelope c habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 
a oosteriores: 

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

com finalidade balanço patrimonial ou editais de liitação. 
a cópia da publicação emjorXial, devidamente autenticada. 

o financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez 
G) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 

ulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

Geral .G) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC+RLP 

c) O balanço e as d 
de abertura docume 
autenticados em c 
Profissional - CRP 
Poderá também, ser 

d) t 

ante; da ap 

L( 	------------------- ai 
r:PG rEInJ 

maiocou<knal à 1 ohti 

ELP 

r'i 
stê Edit4 em q 
ulante 
el em Lqrgo Pra 
irculant 
em Lonà Prazo 

balanço 

= 
11.4.4. -Cei 

s an&imas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da 
TI diariçi oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante, 

iva de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
lõ disti ibuidor da sede do licitante. 

ada ediutida pela Junta Comercial, 

ica que comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial, 

S
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ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DCAcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

emitida pela Junta Comercial; 

'f1ocumentação de Habilitação" 

te'Ie que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
s 1 m trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

10 na condição de aprendiz, partir de 14 anos, nos termos do 
) ituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.54, de 1999). 

o possuírem prazo de validade, somente  serão aceitos com data 
) lias da expedição, ressalvadá hipótese de a licitante comprovar 

validade superior ao convenconaqo, mediante juntada cia norma 
apresentados com a validad expirada acarretarão a inabilitação 

Desarios a habilitação poderão ser apresentados em original, por 
autenticada por cartono competente ou por servidor da administração, 
a impressa oficial Na hipótese, da apresentação de documentos 
DS ipo processe 	 E iiT ti DA DE 
Ddnerttos obtidos wta "lnterneC ficara condicionada a confwmacão de 

fim 
111.4.5.,-Certidão de lntpiro 1 

11.5. Observações 09 4Çem 

11 .5!1 Declaração dai icitan 
menos. de. 18 (dezoito) ano 
andsern:•..quãlquer trabalho. 
inciso XXXIII do ad. 7°a Cc 

11.5.2. Os documentq que 
não excedente a 90 (rj' )verlt 
que Ó: documento tem; razo 

•r-\ legal pertinente. Os do 	 e 
do proponente 

11.5;1.10sdocumento nec 
qualquer.protesso de copia 
ou publicação em órgão d

is origina, este serão anexadc 

11.5:4...... ,  aceitação, cj  sido 
sua validade, tambéni or ess meio, se a Equipe de Apoio do Pregão hc 
sua autenticidade. 

11.5.5. Os documentos exigic s para habilitação, consoantes o estabele 
poderão, em hipótese ajguma,  er substituídos por protocolos que configurei 
ou apresentados por mio de fi as, discos magnéticos e filmes. 

quanto à 

não 
ento, 

,- 	11.5.6. A ausência de 
desacordo com o previsto 

doc 
ne s 

lento ou a apresentação dos dotos 
titulo inabilitará o licitante. 

cu men 	de habilitação em 

12. P1 (CEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

12.1. 	Constatado o ia - endiri~to às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora: 

12.1.1: Na hipótese acima 
11 

a cr 	 guma restrição ita, havendo al trição na comprovação da regularidade 
fiscal das m icroempresas e qpresas de pequeno pode, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial orresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame. prorro áveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização 	da dociimerit ção, de acordo com a LC n° 12312006, atualizada 	pela 	Lei 
Complementar n° 147/2014: 

12.12 Ãnão regularizção gi documentação, no prazo previsto no subitem 12.11, implicará na 
decadência do direito a ;ontr ção. 

/ 
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12.2. Se a licitante não atend' 
Pregoeiro a convocara oferta s 
de preço, e decidirá sobre a 
habilitação, e assim sucessivar 
aos requisitos de habilitação. s 

12.3. Todos os documntos 
pela Equipe de Apoio e faculta 
deste Pregão: 

12.4. Ao encerramento da se 
relevantes que ocorreram, e 
representantes. credenciados, 11 -1 

12.5. To 
constar 
assuntos 

12.5 Qy 
forem .in. 
prazo 
alteraçõE 

12.5.1. 11  Is 
para a si 

uaiquer aeciar 
Ua dasesão 
:ionados çorn a 

todas a j'ropo 
dos o PboeFrt 
perior:.a IØ (oi 
,terrores, ara & 

caso, o prazo d 

12.6. Se 
celebrar,  
proposta 
aplicaçãc 

13.1. As 

13.1.1. 1' 
real izaçã 
situação 

13.1.2. C 
declaradc 
fiscal, no 
p roced im 

132 I:To( 

sanções on 

pública 

sessão 
ie serão 

NM 

José n°. 120 

Municipio o Acará 	 - 
ESTADO DO PARA 	 1ca 

ITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

r ás exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
.ibsequente de menor preço, negociará com oseu autor a redução 
,ua aceitabilidade, em caso positivo, verificara as condições de 
iente, ate a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
rido a respectiva licitante declarada vencedora, 

habilitação serão rubricados•, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
o aos representantes que assim ô desejarem, presentes à sessão 

são, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos 
e deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 
as licitantes presentes; 

o feita pelos representantes•.ias licitantes, credenciada, deverá 
blica. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 

ssão respectiva que não tiverem registro na referida Ata, 

as escritp Íoçe&p ØsvIfic,49, pi cçupio todos 	licitantes 
poderá suspender o regao 'éstaryelëceruma n.4va  data, com 

dias úteis --nos termos. do art 4& 3? da Lei 8666/1993 e 

fixada 

lera erreaberta 

pro 1imento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a 
)lica recedente ou em que seja anulada a própria sessão publica, 
etid os atos anulados e os que dele dependam 

rro n aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
ssina a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
43, 1 1  da LC n° 12312006 Nessas hipóteses, serão adotados os 

?nte psteriores ao encerramento da etapa de lances 

rem escentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

PREFEITURA DE - 

gdACARA 
- 	 1 

raça d Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 6869040 

azd&dadédS&a protà, não 

IpF$tvcõflc!rAa 	
das 

:êefldo à' ntratação, serif rf&iuio da 
na legislação pertinente. 



15.1. ø objeto da 
caso não haja mi 
dos recursos apr 

no, 1 

14.5. Os recursos dever 

14.6. O resultado do e 
Municipal de Acará - 
via correio eletrônico. 

1 

14.7. , 0 recurso adl 
sede da Prefeitura Muni 
de Ãcar/PA, Cep: 68. 

14. DOS RECURSOS 

dor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 
mpre ;a de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao 
iani ptar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
;) dec são(ões) pretende recorrer e por quais motivos. :1 

-ianih 'te, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
câo de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

Preç 

 

P ro não adentrará no méritorecursal, mas apenas verificará as 
ade d 	 curso; 

staçã imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
asse ire.ito. 

) 0 reurso. o recorrente tera, a partir de então, o prazo de três dias 
s, fic. ido os demais licitantes. desdé logo, intimados par querendo, a.  
Csi e outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
ass jurada vista imediata dos elen2ientos indispensáveis à defesa de 

iPR 
ÀI  

curs invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

30 pe manecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

ser ecididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

rso será divulgado mediante afixação' no quadro de avisos da Prefeitura 
do d Pará, órgãos de imprensa ofcial e comunicado aos interessados 

'ativo deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
:)ai dc Acará localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade 
-000, io horário das 09:00 às 13:00 horas. 

5
-,,

. 	E HOMOLOGAÇÃO 

S er idjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
o dc e ,curso, ou pela autoridade competente. após a regular decisão 
S. 

PRrFE'TupA O , 
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14.1. Declar2 do o ver 
como microei npresa o 
final da sess o públic 
é, indicando tntra 

14.2. Havend o quem 
de motivaçã o da ir 
fundamentad mente. 

14.2.1. NeSSE momeril 
condições de admis4 

14.22 	3 de ma 
cadênd 

142 	lii' 
	vez adnj 

para alarei 
	

lar as rS; 
apresenta 
do recorre 
seusinter( 

14.3. :C:ac 

14.4.O 
	

)S do 
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Município cfo Acara  
ESTADO DO PARA 	 Riditka 

FREFEITURA MUNICIPAL DOA CA RÃ 
PODER EXECUTIVO 

15.2. Após a fase repprsal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará lo 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. 

16.1: 

16.2 

16.3.i 
ou eni 
an uêti 
no q:u 

16.4 

It DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Ç ADESÃO 

nologado o 4su'taÕc da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, 
a partir da 1 t? de sua convocação, para assinar -à Ata de Registro de Preços, cujo 
validade ene 'q!fa-iS nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
às sanções r ristab neste Edital. 

razo esta 	cido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
r prorrogadc pi ma úpica vez, por igual período q, ando solicitado pelo(s) licitante(s) 
s), durante 	eu traripcurso e desde que devidarnente aceito. 

a de registro le preços durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ie da admini raçao úbIica que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
do árqão qe enciadoL desde que devidamente lustificada a vantagem e respeitadas, 

as 
	

e 

oes 
tidad 
ata 

es a 
cada 

não pa icipar 
pelo forn 1cedo 
ampla d fesa. 
to de cláu ulasl 
ao árgão ger  

autoriza o do 
licitada e i até 

José no. 120— 'raça d 

flV .fl• 	 rørr 	wr-n wbnrr rrn 	n-' - 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes 

stro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
do na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
e do numero de órgãos não participantes que eventualmente 

que aderir à ata competem, os atos relativos à cobrança do 
Ias obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
tratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
dor. 

gão gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a 
ienta dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

/ 
p'ruRA DE  

AARA 
Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 

as 



Municfpio dõ Acará 
ESTADO DO PARA 

RA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO• 

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

ao orgo gereniaoor 
etivação da coitrataç 
órgão nà particpante. 

17. DO TERMO QE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

171. Dentro da vali&ide da 
convocado para assinar  o Te 
de Empehho/Carta CorftratoM 

17.2. A adiudicatárià terá o 
ra a55i?r  o T 
de d&air do 

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

de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
Lo à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

co 

17 

17 

18.11. HP 
preços 
cabendç 
dispcsi. 

18.2:Q.t 
superS 
preçd1 

18.2.1. 
mercack 

18.2.2. 
valores 

18.3. Qi 
puder ci 

18.3.1, 1 
pedido c 
e comlDr,  

prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
o justificada co fornecedor, e aceita pela Administração. 

licitante ven edora devera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
o digital. 

1,11 	 g 
- 

18.DOPREÇO 

preços regi rados Øoderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
)raticados noiercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
ao árgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
es contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°  8.666, de 1993. 

ando o preço egistraclo tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
iente, o órgãc gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
)5 valores pra cados pelo mercado. 

)s fornecedor s que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
serão liberadc a do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 

ordem de c assificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
e mercado observará ï classificação original. 

ando o preço e merc.do tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
riprir o compr risso, c órgão gerenciador poderá: 

berar o fome' Bdor dci compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
fornecimento e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

vantes aprese itados; e 

,1 
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Munic'Tjiio 2 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

RÈFEITURA MuNIcIPAL DO! ACARA 
PODER EXECUTIVO 

18.12. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação 

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

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

19.1. O produto deverá ser entregue acondicionado ade9uac4amente, de forma a permitir 
completa segurança dúrbnte o ansporte. 

19.2. 1Os volumes contendo o roduto deverão estar, ainda, identificados externamente com os 
dados constantes da Nota Fisc 1 e o endereço de entrega 

19.3. O recebimento do produt devera ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou 
por outro servidor designado ara esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA-1.  

19.4. A atestação das faturas 	 do 
Serviço de Almoxarifado da PREFEItU/MUNIbPAUL  tE ACARAbtt' a 	servidor 

19.5. Nos termos do art. 	 para 

com a 

19.6. A fiscalização 
('\ Contratada, inclusive 

imperfeições técnica5 
corresponsabilidade d 
art. 70 de.Lei n°8.666, 

19.7: O representantE 
relacionadas com a e: 

ou 

kt4 	jf %ãp 	lD ÇnJ 	 da 
rante erceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
ou viffios redibitorios, e, na ocorrência desta, não implica em 
kdm0à tração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

1QQfl 

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

as ppovidênc.ias cabíveis 

20. DAS  

20.1'À A Confratada devi 
sua &&kfà assumind 

BRI4 .ÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

cum  

com,

, Lr todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e 
c exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

PREFEITURA DE 

tÕNUrUUHDn UMA KoHIsT4kA! 



_ n 
(1 	1 

Munic[pio 85 Atará 
ESTADO DO PARA 	

IkIca PREFgITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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 pelqs vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

Ituir, reDrar ou corrigir, às suas expensa, n  prazo fixado neste Teçmo de 
objeto cern avarias ou defeitos, 

iicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
ja, os m?tivos qtje impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

durante tode a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
s as condições de habilitação e qualificação eyigidas na licitação; 

eposto para representá-la durante a execução do contrato.; 
LÁ à 

ontratante: 

e 

9 9=11 
os 
de 

nicar à• 
objeto fi 

-. 	-. 
ira que seja substituído, rep 

o cumprimento das õbrig 
designado; 

t 
içdes, talhas bu 1rregulridades 
ado ou corrigido, 

ões .da Contratada, através de 

ntratada no valor correspõr 
Edital e seus anexos.; 

lente ao fornecimento do objeto, 

11. L)U PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será :realizdo no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimpl mento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e co ita corri nte indicados pelo contratado. 

21.2. Os - ' 0agamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso li do art. 24 'da L 18.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

pRRrr-,nJRA or  

tA 
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21 .7 : Cótit 

Muníci%iot Acará 
ESTADO DOPARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ A GARÁ. 
Ii 	PODER EXECUTIVO 

itados da cata Øq, apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 50, 
§ 31, da Lei 

993 

imento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
a nota fiscal apreentada. 

ido erro naapr sentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
ou, ainda, circun tância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
nanceira pende te, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
icara sobeatado te que a Contratada providencie as medidas saneadoras Nesta 
prazo p4r pag mento iniciar -se-a após a comprovação da regularização da 
acarretando 	Iquer ônus para a Contratante 

onsiderd datei i do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
a pagamto. 

e cada pagamento á contratada, será necessário comprovar a manutenção das 
habilitação exigidas no edital. 

Lando-se a situação de irregularidade da contratada, seráprovidenciada sua 
)or escrito, paralque, no prazo de 5 (cinco) dias. regularize sua situação ou, no 

, apresente suá defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
ério da contratarhte. 

2 1. 2 
com 

21 

21 

21 
Cc 

o. navenco reguiariza 'ao ou senco a aeTesa consioeraaa improceaente, a contratante 
comunicar aosl  órgão responsáveis pela fiscalizaçào da regularidade fiscal quanto a 
lância da contçatada. em como quanto á existência de pagamento a ser efetuado, 
e sejam aciondos os meiosrti penentes e necessários para garantir o recebimento de 
?ditos. 

3rsistindo a ir gulari ade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
contratual nos auto do processo administrativo correspondente, assegurada à 

da a ampla def sã. 

lavendo a efeti a exe ução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
se decida pela escisã do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

iomente por mbtivo d1['[ economicidade ou outro interesse público de alta relevância, 
tente justificacIq em q$alquer caso, pela máxima ]autoridade da contratante, não será 
io o contrato rPj exectção com a contratada inadir1nplente 

uando do pamen t, será efetuada a retenção, tributaria prevista na legislação 

ContrataØ, rëgu, rmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
ritar n° 123,' de 2"06, não sofrera a retenção tributaria quanto aos impostos e 

PREFEITURA DE d 

'&'ACARA 
ào Jose n° 120—Praça da atriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68090-000 

21 

21. 
até 

21 



nun ará 
ESTADO DO PARÁ 

P9?EfTÇiTURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

contribuições abrangidos pdr aquele regime No entanto, o pagamento ficara condicionado a 
apresentação de comprovaço, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previstoa referida Lei Complementar .  

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. 	Comete 	infração adr inistrativa, 	nos 	termos 	da 	Lei 	n° 	10.520, 	de 	2602, 	o licitante/adjudicatário qe: 

22.1.1. Não aceitar/rejrr a nta de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do Prazo dE 	alidade da proposta; 

22.1.2. Apresentar doe,lrnent ç o falsa; 

22.1.3. Deixar de entre jar os .'ocumentos exigidos no certame; 

22.1.4. 'Ensejar o retarcament'da execução do objeto; 

22.1.5. Não mantiver a proposta; 

22.1.6. Cometer frau9e fiscal:• 

22.1.7. 	m Coortar-se 1e modo inidôneo: 
5M 'WE9M 

---------
r' 	 , 	'u cre U LW US, a aeclaraçao taisa quanto ás condições de partci ç o, quanto ao enquadramento co -no ME/EPP ou o conluio entre os0.licitantes, em qualque li mento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.3. O Iicitante/adjuc i a iria que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
ficará sujeito, sem pre ízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções: 

22.3.1. Multa de 10% Oli por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

22.4. A penalidade de 1 ,  i,ul:a pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

22.5. Sanções por atoi •r iticaclos no decorrer da contratação: 

22.51. Advertência piJ f ltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Cc tratante; 

22.5.2. Multa moratôri de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
até o máximo de 10(1 dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, 
injustificadamente ou 	motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à 
Autorização de Fome li ~11 	ai à Ordem de Compra; 

PRErEITORA DE 	

/1 
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22 . 5 .8.M!Ita compensatória de 10% (dez por cento) sobre .o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

22.5.4 Em caso de 
subitem acima, será 2 

de)H itar 
Iui ¶ Adr admin 'ativa pela 

dois anos 

22.5.6. Õeclaraçãs 

pexecuo parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
ipçJa 0,forma proporcional à obrigação inadimplida; 

impedimento de contratar com o órgão, entidade ou inidade 
istração Pública opera e atu concretamente, pelo prazo de até 

dade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
os determinantes da pun ição ou até que seja promovida a 
itoridade que aplicou a penal idade, que será concedida sempre 
itratante pelos prejuízos causados; 

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

	

fl reab 
	

-ante a própria 

	

que 
	

ia ressa rcir a C 

ficam sujeitas 
profissknáis qi 

sofrido  conde4ação deqt 	Lol :9rnr LP?PP flas fraude frcaI no 
julisg~frtrib 

para  

em 

de 

administrativo que as se 
observando-se o procedimento 
9.784, de 1999. 

22.8.A autoridade cor petente 
da conduta do infrator, o 
observado o princípio tia 

gurar 

caráte 
propoi 

o contraditõrio e a ampla detesa ao licitante/adjudicatario, 
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 

na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
Jorialidade. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. 	Não havendo expedien s ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na dat marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, n mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário pelo kegoeiro. 

23.2. A Prefeitura Municipal s Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou ara sua abertura. 

- 	 - 	 - 
/ 	

PREFEITURA nr - 
.;. 
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Ia diligência poderá ensear a inabilitação do licitante ou a 

'resses, a Prefeitura Municipal de Acara reserva-se o direito de 
isto implique alteração dos • preços unitários ofertados por item, 
dos no § 1 1  do art. 65 da Lei F derl n° 8.666193.  

• 	 t? 	PREFEITURA DE 

r44aaa na 

- Acará! Pará - CEP 68i390-000 

• 	MunicTpio Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

23.1 No julgamento das propqstas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a sybtância das  propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

nentaIo, re$trado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
de clàssifica4o e habilitação. 

23.5. As normas disciplinadc 
da disputa entre os intessa 
princípio da isonomia, finali 

23.6. Os licitantes assumem 
a Administração não ara,  er 
da condução ou do refrlado 

23.7. Na contagem do praz 
início .e incluir-se-á o çp vehi 
na Administração. 

o desta licitação não implicará direito á contratação. 

da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

e e a segurança da contratação. 

)s os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
nhum caso, responsável por esses custos, independentbmente 

processo licitatório. 

estabelecidos neste Edital e Sus Anexos, excluir-se-á c dia do 
ento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

23.8.0:desatendimentp de e 
	

fotmaia nao e 
	

3utomtmente no 
lei 
	

ato, qyados os 

lu 
de diver 	 peças 

que çompce.m o prc 

23.10.y0 Jibitánte é 

7- apre.sera.ao;.ou a invpa 
ou inabilitação do licit nti 
civis e penais cabivei 

23.11 No julgamento as 
a seu criterio solicitar a 

23.11SgJhouver si 
copia autenticada p 
ou Equipe de Apoio 

23.13. O não cum iimentq 
desclassificação da prposta 

Pa 23.14. P 	atender seus  

tdfor est&f 4e dos 

4$4$Ø 95 4tqumento 
)cára na imediata desclasificaçao 
juizo das sanções administrativas, 

locumentação, o Pregoeiro poderá, 
de profissionais especializados. 

er apresentados em original ou em 
Icaão dos mesmos pelo Pregoeiro 

rescisão contratual, sem 1 

tas de preço e na análise d 
ramento técnico de Órgãos 

mentos, estes de 
possível, ainda, a 



Município dó Atará 

-2 
23.15 Alicitantes flãQ terão 
licitatorio ressalvado o direito 
suportadõ no cumprimepto do 

23 16 Integram este Edital 

23 16 1 Anexo 1 

23.16.2. Anexo ii 

23.16.3. Anexo II 

23.16,.,Á ,  Anexo l\ 

ESTADO DO PARÁ 

TURA MUNICIPAL OpA ÇA RÃ 
PODER EXECUTIVO 

•ito a indenização em decorrênca da anulação do procedimento 
contratado de boa-fé de seq ressarcido pelos encargos que tiver 
itrato administrativo. 2 

e suas Quantidades; 

Comercial; 

riento/P roeu raço; 

de Inexistência cp Fato Impeditivo; 

- Termo de Reterêt 

- Pi nilha  qraniei 

UM 
- Moc3elo defProp 

,

-M ojejc de Cred 

- Mqdelo de Pecla 

Anexo VI - Moflelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

Anexo VII - Mo pio dE1 Declaração pi rar ,Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 

Anexo VII! - utad 	Ata de Registro de Preço. 

: Ánexo IX - i da lc contrato administrativo. 

24. 

 

D,' - ________ 

questões de ent .E da execução deste Instrum mto, que não possam serdirimidas 
ativamente 11O 1  r ;essadas e julgadas no Fc ro da Cidade de AsARAJPA. com  
de qualque i 3, pibi pio 	 mais privilegiado que seja. 

Acará/PA, 07 de agosto de 2018. 

MARCELO SILVA DE SOUZA 
Pregoeiro 

PMLEITURA DE - 

FARA • 

sa Sao Jose n'. 1 - Praça da Matriz Centro - Acará / Pará 	CEP 68690-000 	 - 	- 
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Munic'Tio 23 Atará 
ESTADO DO PARA 

PÍ?EFEITURA MUNICIPAL DqçARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

REG 

1. OBJETO: 

1.1. aquisição de meçicame 
Secretaria municipal de Sa 
informadas no Anexo 1 , do 
ACARA tiver necessidade de 
municipal. 

1.2. As quantidades que vir 
Empenho, destinados a ateiil 
ACARÁ. 	 1 
1.3. Os itens listados 10 ANE)( 

PRESENCIAL (SRP) N° 03080312018 

s controladas destinados, a atender as necessidades da 
de Acara/PA, em quántidade compreendida entre àquelas 

ente Edital, quando deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
uirir em quantidades suficientes para atender a administração 

ia ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de 
r as NECESSIDADES D PREFEITURA MUNICIPAL DE 

— TerSÉJiJflnU, u2ãriP&io cor*alorio não 
;em suaVtaidade, pqisqpé ses quaqtjtivos a e$irnados, 

ev4A 
f4rts de aduxnsaão enast&ior ÇãÃW aoaoaratfassrnatura do 

2 PROCEDIMENTOS-., 1  

2.1. Os obietos devdrãõ 

2.2. A licitante vencedpra de 
fornecimento e entregb dos 

2.3. A prefeitura municipal não 
somente aqueles que forem 
DepartsmentÕ competente; 

2.4. Os medicamentos devem 
que foi sqlicitado. forma farmac 

2.5. O medicamento deve ser 
de violaçào, sem aderência ao 
nas condições de temperatura 
Ministério da Saúde; 

ko José no. 120—Praça 

Cøic rfe8  JM& NOvA tS 
a ITEM devera adotar os seguintes procedimentos visando o 
os a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

obriga a contratar o total de quantitativos ora previstos, mas 
letivamente necessários, segundo requisição emitida pela 

tar com as especificações técnicas em conformidade com o 
Lica, concentração, condições de conservação, 

regue na embalagem originál, em perfeito estado, sem sinais 
oduto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, 
igida em rotulo, e com n° de .r4gistro  emitido pela A.NVISA / 

e 	r PREFEITURA DE a 

WlOoSooI8HulHDotMA&?Â%Hlrõ*JA. 

triz centro — Acará 1 Parã — CEP 68690 ØOQ 



ou 

de acordo com 
r prazo para sul: 

'itrr 1NT 1 
énaCd li,tejitaflotãJ íóM'ou em 

especificações . contidas no Termo de 
uição do objeto eventualmente fora de 

« 
PREFEITURA DE 

'ACARÁ 
R de atriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690.000 

(a . 
øC 

Municipio dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 	

- 	ms 
EFÍEITURA MUNICIPAL DO A CARA 

PODER EXECUTIVO 
is cionais ou importados devem, constar nos rótulos e bulas todas 
ort ,guesa números de lote, data de fabricação e validade, nome do 
ro e registro, nome genético e concentração de acordo H com a 
'rm '5 do Art. 31 do código de defesa do consumidor, 

elas empresas vencedoras do certame deverão apresentar na 
'R' IBIDA. A VENDA NO COMERCIO", nos termos da Portaria n° 
lini 'lério da Saúde; 

9vero ser entregues com 75% (etepta e cinco por cento) de sua 

iicarfrnto "BONIFICADOS". 

PAGAMENTO: 

necimento dos objetos serão os estipulados na adjudiSção da 
sendo que, o valor de cada compra será o valor, da verba 
nadeEpPnrkrtpt DE 

GA DQIgETO 	
í$ 

* 	P 
2.6. Todos os medicarqen 
as informações em língua 
resporisáveV técnico, rúrr 
Legislação sanitária e r os 

2.7. Os produtos for4i 
embalagem a expressQ 
2.814/GM de 

2.8. Os medicamento 
validade em vigência', 

2.9. Não serão aceitos 

3 DO PREÇO E COND,l( 

3. 1 - Os preços dos itens  
PropQsta da licitante Vè* 
disponível, repassadã plà 

4. DO:PRAZQ E LCCÀLI.Ó 

4.1. O prazo para fome 
estipulado no contrato a 

4.2. Os Objetos serão 
servidores designados 

4.3. Caberá ao servidor 
parte, o vbieto Que n 



(a 
Munijgo4Pd Acará 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ ACARÁ 
1 	

PODER EXECUTIVO 
ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE.. 

PRECrÃO PRESENCIAL (SRP) • No 03080312018 

1. INTRODUÇÃO: 

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

2. OBJETIVO: 

2.1. A Prefeitura Municipal quer cpntratar Empresas Especializadas e Comprovadamente, Experiente no 
ramo, para fornecer o olbjeto des9 licitação. 

3. RELAÇÃO DOS PROL'ITOS -'ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1. Conforme abaixo. Iisbmos os produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua 
especificação ,técnica: 	 .1 

4. PLANILHA ORCAMENTÁRIA' 

1. 	4/1. Conforme ab2jl 

AU 

MEDICAMENTOS C )NTROLADOS APRESENL 	QTD P.UNIT TOTAL 

1 AMANTADINA 100MG UNID. 2.000 0,99 1.980,00 
2 ÁCIDO_VALPROICO_250M  UNIft 	35 000 0,74 25.900,00 
3 ÁCIDO VAPROICOSOOM  UNID. 	25.000 1,31 32.750,00 
4 ALPRAZOLAM 1MG  UNIO. 	2.000 1,16 2.320,00 
5, AMITRIL 10MG.  UNID. 	1.000 0,46 460,00 
6 AMITRIPITILINA 25MG  UNID. 	80.000 0,14 11.200,00 

AMITRIPTIUNA 12,SMG+ LORDIAZEPÓXIDO 
7 

5MG  UNID. 	3.000 
0,39 1.170.00 

8 BI1PERIDENO_2MG  UNID. 	80.000 0,37 29.600,00 
9 CARBAMAZEPINA 2001VI( UNID. 	150.000 0,28 42.000,00 
10 CARBAMAZEPINA 2OMG, /1L SUSPENSÃO UNID. 	5.000 22,38 111.900,00 
11 CARBONATO DE LITIO 30 MG UNID. 	3.000 0,39 1.170,00 
12 CITALOPRAM 26MG  UNID. 	5.000 1,34 6.700,00 
13 CLOBAZAM 1OMG 	_____________ UNID. 	2.000 0,85 1.700,00 

Is j' 

PREFEITURADE sØ 

UWQ8COflJNoo uMANQvAHIstAA. 
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14 CLONAZEPANO,SMG 	 -- UNID. 3.000 	0,14 	420,00 

UNID. -L 15 CLONAZEPAN 2,5MG/M1 _ 1.000 3,74 3.740,00 
16 CLONAZEPAN 2MG UNIU. 3.000 0,15 450,00 
17 CLORPROMAZINA100My  UNID 15.000 0,39 5850,00 

18 CLORPROMAZINA 25MGI  UNID. 2.000 0,37 740,00 

1 . 000  6,75 6.750,00 

20 DIAZEPAN 10M/2MLJETAVEL UNID. 5.000 1,34 6.700,00 
21 DIAZEPAN 10M0  UNID. 10.000 0,15 1.500,00 
22 DIAZEPAN SMG 1 1 1 UNID. 15.000 0,14 2.100,00 
23 

2 4.  

0IMORF10M0 

DiVALPROATOD.  

--' 

E SODI 	500MG 

UNIU. 

 UNID. - 
2.000 

7.000 

0,64 

3,39 

1.280,00 

23.730,00 
25 FENITOINA 100II 

' 
UNID.. 15.000 0,44 6.609,00 

26 FENITOÍNASOMG NJETÍVEL UNIU. 2.500 4,19 10.4*00 
27 1 FENOBARBITAL 1099_ 1 OMP UNID. 150.000 0,17 25.500,00 

28 FENOBARBITAL 1IOMG/  ]I-INJETAVEL UNIU. 7.500 2,90 21.750,00 - 
29 

30 

FENOBARBITAL 4v 40M' ML 

FLUOXETINA 2OMG 

UNID. 

(JNID. 

3.000 

15.000 

5,08 

1RJ 0,22 

15.240,00 

3.300,00 

31 CLOSAZAM 2OMG UNIU. 1.000 1,48 1.480,00 

32 GABA,PENTINA 300MG UNIU. 1.500 3,25 4.875,00 

33 HALOPERIDOLO,»6MG LINJJETAVEL - UMD. 	300 - 0,99 

0,24 34 HALOPERIDOL IMG UNID. 	30000 WK.  7.200,00' 

35 

36 

HALOPERIDOL 21 

HALOPERIDOL SI 

IG/M 

IG INJE AVEL 

UNID. 	3.000 

UNIU. 	2.000 

4,52 

1,78 

13.560,00 

3.56 	01`  

i.7 ii, A4,OPERIDOL!.. - . 
..-. -. ._PN.!P 100.0000,24 24.000,00 

38 HALOPERIDOL O CANOA O 70,52MG ML UNIU. 5.000 14,35 71.750,00 

39 IMIPRAMINA 25: 1G UNID. 3.000 0,59 1.770,00 

40 LAMOTRIGINA1 OMG UNIU. 3.000 1,16 3.480,00 

41 LAMOTRIGINA 2 MG  UNID. 2.000 - 1,04 2.080,00 

42 LAMOTRIGINA 5 N1G  UNID 3.000 1,09 3.270,00 

43 LODOPA+ SEI Z! RAZI A (100+25MG) UNIU. 2.500 1,50 3.750,00 

44 LEVODOPA + CA BJDOP! (250/25MG) UNID. 2.500 - 1,29 3.22.,00 

45 ÈV-0MEPROM INA 10( i1G UNID. 10.000 1,40 14.000,00 

46 4Ev0MEPR0MA; 1 	25F' G UNIU. 25.000 1,00 25.000,00 

47 LORAZEPAN 2M( COMPI MIDO UNID. 1.000 0,60 609,00 

48 dLORIDRATO DE AEMAN INA 10MG UNIU. 4.000 1,05 4 .200,00 

49 METILFENIDATO OMG  UNID 3.000 1,37 - 4 110,00 

50 MIDAZOLAN 15F'  UNIU. 3.000 1,92 5.760,00 

51 MIRTAZAPINAO I°M UNIU. 1.500 5,22 

- 

7.830,00;: 
52 NITRAZEPAN5M  UNIU. 5.000 0,38 1.900,00 

Travessa São José ii". 120 praça da 

PREFEITURA DE - 
ACARA 

qatriz Centro - Maré 1 Pará - CEP 68690-000 



(efls 
Muni 	A cipio 	o 	cara 

ESTADO DO PARA 	 Ri*dca 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 

PODER EXECUTIVO 

1 53  NORTRIPTIHNA 25MG UNID. 	1.000 	0,82 	820,00 

54 OLANZAPINA_TOAG  UNID. 1.000 3,39 3.390,00 

55 OLANZAPINA 2, MG UNIO. 1.000 3,13 3.130,00 

56 OXCARBAZEPINi 300Mc -- UNID. 3.000 1,311 3.930,00 

57 PAROXETINA 20 /1G UNID. 5.000 0,69 3.450 1 00 

58 PERICIAZINA 1% 1OMG/F 1L UNID. 3.000 1,31 3.930,00 

59 PERICIAZINA 49. 4bMG/r L  IJNID 3,000 19,65 58.950,00 

60 PETIDINA SOMt3 oMG/r L  UNID. 5.000 3,70 18.500.00 

61 PRAMIPEXOL O,Z5,MG UNID. 1.000 0,45 450,00 

62 PREGABALINA 15MG UNID. 1.000 3,67 3.670,00 

-- UNH1 	- 80.000 - 	0,17 13.600,00 

64 QUETIAPINA 10( MG UNID. 1.000 0,971 970,00 

65 RISPERIDONA 1HG UNID. 20.000 0,51 10.200,00 

66 RISPERIDONA 1 Id/ML UNID. 5.000 32,58 162.900,00 

67 RISPERIDONA?  !i UNH1 60.000 0,48 28.800,00 

68 RISPERiDONA I YNJP 299 - ±2° 
69 SERTRALINA 50 

- 

I ____ UNID 
. 

1.000 0,38 380,00 

70 TIORIDAZINA i( MG UNID. 1.000 1,80 1.800,00 

71 TIORIDAZINA 5( IG  UNID. 2.000 2.800,00 

72 TOPRAMATO1 G. UNID. 5.000 2,7013.500,00 

73 T0PIRAMAT0: A UNID. 6.0000,85 !:99 
TOPIRAMATO! A ; UNIO. 1S.000 0,98 14.700,00 

TORVALCR3OC G(VALPROATODE 
75 

soÔIO+AcIDO LI ROCIO) 
UNID 1 	. 6000 

1,81 10.860,00 

TÓRVAL CR 50( E (VALPROATO DE 
76 

SODIO+ACIDO IF ROGO) 
UNIO 

. 
7.000 

2,50 17.500,00 

TRAMADOL 10' 1( (CLORIDRATO DE 
UNID. 15.000 

• TRAMADOL) ____ _____ 1,56 23.400,00 

TRAMADOL 50 3 CLORIDRATO DE 
78 

TRAMADOL) 
UNID. 50.000 

1 1,46 73.000,00 

79 VALPROATO D j1 010 25OMG/5ML UNIR. 5.000 6,96 34.800,00 

VELhA 30 MG 1 )I IDRAFO DE 
80 

DuLOXETINA) - 
UNID. 

_____._•__._I 
1.000 

2,25 2.250,00 

TOTAL ESTIMADO   1.137.402,00 

- PREFEITURA ,,r - 

Travessa Sáo José nl. 12 Praça da Maifiz 
Ç IItI I.$ T, 

Centro - Acaro / Pará - CEP 600-OO 



A 

Sr 

TendbË 

para :õôL 

a) Os 15 

b) Os pr 
das obric 

c} Até a 

Munico" t Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFÇITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

icipal de Acará 

ado o Edital. 

)ELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
P PRESENCIAL (SRP) N° 00803I2018 

firma (nome da ernprSsa) 	CNPJ n.° 
1 ! 	 : aprSentamos a presente proposta 

udade com o Edital mencionJo, e declaramos que 

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

dos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
itação, 	 edita  

tção esta lçppPta corWitjIra  u gppgmisso og possa parte, 

o licitado,

t 
o n 

3 e/ou 	d 
ia especifç4ão dc 

cotadosiIuem. 

s decorrtMes da 

d) 

dos Servi s: 
a Come1 1: 

Nome e Assinatur, 	 legal 
Papel timbrado do 

atriz Centro - Acará 1 Pará' CEP 68690-OQO 



CNPJ n 	com sede à 
te ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

pacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente 
ia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es) o Senhor(es) 

estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 
a Municipal de Acara, para praticar os atos necessários para 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 
rsos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
rsos, intsr,pØz ppg s?qfl flrj vflt negoci preços e 
ransigir, deS ifriãi 'áoordos, 0 yé&eber e dar 

pIecerepara okqm, cqn 	ress, de iguais 

MunicTpio d6 Acará 
• 	 ESTADO 00 PARA 

RREÉffITURA MUNICIPAL DO A CARÁ 

• 	
PODER EXECUTIVO 

ANEXO iv 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCuRAÇÃ0 

PRE O PRESENCIAL (SRP) N° 03080312018 

ai 

r II1 

fiE 
me. RG, CPF 
• mandato, nom 
DF nacionalidac 
junto a Prefeiti 
outorgante na 
isando dos reci 
desistir de rec 

5es, confessar, 
!ndci ainda, sut 
tudo por bom fi 

g i 

do represer 

PREPETURA DE 

J 	• 	 UNIUOM CONRTAtJINU0 UMA NOvAUjUTÕA. 
—--- Centro - Acará 1 Para - CEP 6690-009 



• • 	PREFEITURA bE - 

'AcARA 
Praça 

legal 

Acará 1 Pará - CEP 68690-000 

o 

(a 
Municipio Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REgULA1 PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO 

PREO PRESENCIAL (SRP) N° 03080312018 

(nome da err  

ipleta - nome, 

acimatraiccado, que 
as necessidades da 
segue 

a) Que ate a pr 
processo licitE 

CPF, 
r da 
futurE 

CNPJ n$ 	 .__________ com :sede à 
ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

mionalidade, estado civil, pofissão e endereço)____________ 
ação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
ulsição de medicamentos controlados destinados a atender 

municipal de Saúde de Acara/PA, sob as penas da Lei, o que 

presente 
declarar 

b) Declara sob as p8 
• :Trabalho no que 

Constituição Fedei 
anos em horário 
ç.c..sS.indo ainda; q 
de aprendiz, a part 

rio do 
7° da 

não 
Sde 16Sz éIs)%#fI%fsalvo nr%cndição 

LP Lv L. bd4 k) wk ti It 



MunicTpio d3 Atará 
ESTADO DO PARA 

PFEFITL/RA MUNICIPAL DO.. A CARA 
1 	PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MOELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AQS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 03080312018 

A (nome da empresa) 	CNPJ n.°_____________ 	, com sede à 
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa - nome. RG, CPF, 
1 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)  

Interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
indicado que visa a futura aquisição de medicamentos Controlados destinados a atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, DECLARO, sob penas da Lei, 
O PLENO CUMPRIMENTO ActS REQUISIT OS DE HABILITAÇÃO. 

Local e Data: 

Nome e Assinatura do representante legal 

Papel timbrado do licitante 

PREFEITURA DE - 

Travessa Sao Jose n-. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 	 - 



• W. tiunicipio ao Acará 
ESTADO DO PARA 

Â..MUNICIPÃL. DQ AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PRE&O PRESENCIAL (SRP) N°030803/2018 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob no 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr (a) 

(nome do representante legal, 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado emissor 

do documento) e inscrito (a) n? CPF/MF sob il °  , DECLARA, sob as 

sanções administrativas cabiMe  s e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e 

considerada,: I I 

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

1411212006 e suas alterções, 

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

no 123, de 14/1212006 e suas aerações 

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

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

Comptementar n° 123, de 14 à dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do paragr fo 4 0 , art. 31 , do referido Diploma Legal 

Local e Data 

Nome e Assinatura do represen ante legal 

Papel timbrado do licitante 

PREFEITURA DE , 

eACARA........
. 	 Ii 

Trayessa rsao Jose n° 120— Praça da Matriz Centro - Acara 1 Pará - cgp 68690 000  



;ede da Prefeitura Minicip  
de de Acará/Pa. pdr intêr 

1 De Acará - Pará, silo a TraM.  São José n° 120, Bairro Ce 
nédio do Exma. Sra.  Pref&t 	Municipal, nos termos da L 

20, de 17 de julho de ?tY 2, publicada no D.O.U. de 16 dq julho de 2002, e das de 
nas 	legais 	aplicáveis. 	err face da 	classificação dí-i 	jdroposta apresentada 	no ,li 
;encial (SRP) N00003/2  18, RESOLVE registrar os 	rços para futura aquisiçâc 
licamentos cont 	$111 stinados a atender as necessidades da Secretaria muni 
iaúde de Acara/ P 	tendo sido os referidos preços ofere&idos pela empresa cuja pror 
lassificada em il 	lu j; r no certame supracitado. 

LUSULA PRIMEI 1 	- DO Ç 3JETO 

- Os preços para ornecirri nto combustíveis automotores 	PREFEITURA MUNICI pata 
%CARA/SECRETA IAS MI. NICIPAIS E/OU FUNDOS MU .flc?AIS são: 

W.  NR  REM  

E--------------------- 	- 

MEDICA 	NTOS C 

----- - 	 -- ---- ------ 

NTROLADOS 	APRESENT. 	QTD 	P.UNIT 	TOTAL 

AMANTADINA 	OMG 

Ácido VALPRC 1 O 25M UNID. 	35.000 

ÁCIDO VAI-PiO OSOOM UNID. 25.000 

Iki 

ALPRAZOAM 1G UNID. 2.000 

AMITRIL 10MG UNID. 1.000 

AMITRIPITILINi SMG - UNID. 80.000 

7 
AMITRIPTILINA 2,SMG+ WRDIAZEPÓXIDO 

5Mu 
LJNID. 3.000 

8 SIPERIDENO 2, -i - UNID. 80.000 1 

9 CARBAMAZEPI! 200MG UNID. 150.000 -- - 

10 CARBAMAZEPI! 20M9/ 4L SUSPENSÃO UNID. 5.000 -- - 

11 CARBONATO E) .ITIO 301 V!G UNJD. 3.000 

12 CITALOPRAM 2 M5 uNID. 5.000 - - -- - 

13 CLOBAZAM 101 - UNIO. 2.000 

14 CLONAZEPAN C MG UNID. 

àià CLONAZEPAN 2, MG/ML UNID. 1.000 - 

16 CLONAZEPAN 2 6 UNID. 3.000 

17 CLORPROMAZIN OMG 1 UNID. 151000 

PICFEITUkA flF 	- 

Travessa Sao José n°. 12 1 raça da atriz Centro - Acará 1 Par. - CEP 68690-000 - 

na 
cida 
In 4 

nor 
fl' Pre 

mec 
de 
foi c 

CLJ 

1.1 
DE 

ntro, 
?i no  
mais 
gão 
de 

ipal 
osta 

Mim 

MunkTjMo r Atará 
ESTADO DO PARA 

?R!ITURA MUNICIPAL D A CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

rREGÃ0 PRESENCIAL (SRP) N° O0803I2018 

Aos 	dias do mês dp 	 do ano de 2018, no Municpio  de Acara, Estado do Para, 



18 1 CLORPROMAZINA2SMG  UNID. 2.000:  

19 CLOZAPINA100MG UNID. 1.000  

20 DIAZEPAN 1OMG/2ML ft JETAVEL  - UNIU. 5.000 

21 DIAZEPAN 10M& UNID. 10.000  

22 DIAZEPAN_SMG[ - 	 -- UNID. 15.000  

23 DIMORE 1OMG UNIU. 2.000 

24 DIVA1PROATODODIO500MG UNID 7.000  

25 FENITOINA 100G UNID. 15.000 

26 FENITOÍNA50Mb INJET/ VEL UNIU. 2.500  

27 FENOBARBITAL. OOMG OMP  UNID. 150.000  

28 FENOBARBITAL 0 MG/1 IL INJETAVEL UNID. 7.500 

29 FENOBARBITAL %40M ML UNIU. 3.000  

30 FLUOXETINA 20 IG -- UNID. 15.000  

31 CLOBAZAM 20f G UNID. 1.000  

32 GABAPENTINA0ÔMG  UNID. 1.500 

33 HALOPERIDOLO,2%MG/ IL INJETAVEL UNIU. 300 

34 HALOPERIDOL_1MG U NID. 30.000 

35 

36 

I-1ALOPERIDOL2MG/ML 

HALOPERIDOL 5MG INJE AVEL 

UNIP J 

 UNID. 

3.000 

2.000 W.  
37 HALOPERIDOL5 

38 HALOPERIDOL Dl cANo O 709 S2MG ML UNIU. 5.000 

3.000 
NRN 

Má 

39 IMIPRAMINA 25 AG UNID. 

40 LAMOTRIGINA_1 )OMG  UNID. 3.000 EU 

41 LAMOTRIGINA 2 MG UNID. 2.000 

42 LAMOTRIGINA_5 )MG  UNID. 3.000  

43 LEVODOPA + BE IZERAZI A (100+25MG) UNID. 2.500 

44 LEVODOPA + CA BIDOP? (250/25MG) UNID. 2.500  

45 LEVOMEPROMA INA 10C MG  UNID. 10.000  

46 LEVOMEPROMA INA 251' G  UNID. 25.000 - - 

47 LORAZEPAN 2M 	COMPI MIDO UNID. 1.000 

484 CLORIDRATO DE ÀEMAN !INA 1OMG UN1D. 4.000 

49 METILFENIDATO 1OMG UNIU. 3.000 

50 MIDAZOLAN )Fr Ci UNID. 3.000 

5, 1 M 	ZAPI NA 01 T 30M( UNID. 1.500 

52 N!TRAZEPAN _5M 5 UNID. 5.000 - 

53 NORTRIPTILINA ?SMG UNID. J. 1.000 

54 OLANZAPINA 10 IG  UNID. 1.000 

55 OLANZAPINA 2,5 .4G UNID. 1.000 

56 OXCARBAZEPINA300MG - -.- -- _ UNID. 3.000 

T!avessaSão José no . 120 1- Praça da 

PREFEITURA nr 	- 

ACARA 
atriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



1 

n 

157 PAROXETINA 20M6 UNID. 5.000  

58 PERICIAZINA 1% 10MG/ML UNIO. - - 3.000  

59 PERIcIAZINA4940MG/ML  UNID.. -__3.000  

160 PETIDINA 50MG 50MG/MI. UNID. 5.000  

61 PRAMIPEXOL0,25MG uNID.: 1.000  

62 PREGABALINA 75MG  UNID. 1.000  

63 PROMETAZINA 25MG  UNIO. 80.000  

64 QUETIAPINA 100 MG  UNID. 1.000  

65 RISPErnDONA1M  UNID. 20.000  

66 RISPERIDONA1 'Aw1_._ 5.000  

67 RISPEIUDONA2 	@  UNID. 60.000  

68 RISPERIDONA 3 4G UNID. 15.000  

69 SERTRALINA 50 vlG UNID. 1.000  

70 TIORIDAZINA 1 OMG UNID. 1.000  

71 TIORIDAZINA5 MG UNID. 2.000  

72 TOPIRAMATO 1 IOMG UNID. 5.000 

TOPIRAMATO 2 .73 MG UNID. 6.000 

74TOPIRAMATO5?MG 

TORVAL CR 300 'lG ( VALPROATO DE 
. 

UNID 6.000 
SÕDIO+ACIDO \ LPROCIO) 

TORyAL CR 500 IG ( VALPAQATO DE 
76 

soblo+AcID0 \ LPROCIO) 
UNID 7.000 

iáÂèÁADOL 10q MG (CLORIDRATO DE 
? UNID. 15.000 

TRAMADOL 501 G (CLORIDRATO DE 
78 

TRAMADOL) 
UNID 50.000 

79 VALPROATO DE ODIO20MG/5ML UNID. 5.000  

VELhA 30 MG (C ORIDRtO  DE 
80 

DULOXETINA)  
UNID 1.000 

TOTAL ESTIMADO  

1. 
2.  
3.  
4.  
5. 

EGUNDA -DO PREÇO 

José no. 120 praças Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690400 



2 2 Quando o 

2.2.1. Os fornecedoi 
mercado serão libera 

Munic7óio d5 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFrITURA MUNICIPAL DO A ÇARÁ 
7 	PODER EXECUTIVO 

dqs podprãõ ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
mercadq u de fto que eleve o custo dos 4erviços ou bens registrados, cabendo 

r promõrer  as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
a ainea 'd'do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°8666, de 1993 

registrqdp tornar-se superior ao preço pratiçado no mercado por: motivo 
grenciádor convocara os fornecedores para negociarem a redução dos 

doselo mercado. 

s 'cue $o aceitarem reduzir seus prço' aos valores praticados pelo 
do cofpromisso assumido, sem apl4ço de penalidade 

2.2.2. A ordem de cia 
de mercado. observar 

2.3. Quando o preço 
puder cumprir o com[ 

2.3.1. Liberar o forn 
pedido de fornecimer 
e comprovantes apre 

icaçãodos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
classifipação original 

•tnerc4$lo tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
iisso, ô órgão gerenciador poderá:  

oed: :çã1}L urtAd:d;x vdo 
Lado,, É

. 

[e] 

da ata de registro de 	 mais 

3.1 O preser 
data de sua 

3.2 O fornec 

CLÁUSULA 

3.1. Dentro 
convôcado p 
de Empenho 

32. A adiuc 

RCEIR - D6 RZÓS'  

termo de regisfro de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 
inatural i 

)r compomete-se a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital 

JARTA -DA CØNTRATAÇÃO 

validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
assinar o Tempo de i  Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 

ida Contrato/Autorização) 

itaria terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
ra assinar o Tero de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

.. . 
PREFEITURAflC 

fl- 

ÇS#AcÀRA 
UirO$ CI)t5TRUItQuMANOvAHÕRIA. 

ose n°  120- Praça da Matriz Centro - Picará Para - CEP 68690-M 	3 	'aWfltr' 



MunicTpio dó Acará  
ESTADO DO PARÁ 

URA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ri anterior poderá ser pr9rrogado, por igual período, por 
e aceita pela Administração. 

a OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 

AMENTO DO. REGISTRO 

garantida a prévia defesá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
to, nas seguintes hipoteses 

PA, quando: 

exigências contidas no Edita[ ou na ata de registro de preços; 

•nte, deixar de firmar o contrato acima mencionado; 

;cisão administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
666193, E r E TU E A DE 

WÇP 

PREI 

3.3. rO, prazo previsto no si 
solicitação justificada do fome 

3.4. A licitante vencedora 
certificado digital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO Cft 

5.1 O registro poderá ser canc 
a contar do recebimento da no 

, 	a) pela Prefeitura munícipal de 

a. 1) o fornecedor não cumprir 

a.2).94otnq0edor, injustiticadq 

a.3) o. ,  forinopedor der causa à. 
no artigo 78 da Lei Federal n 

a4) C:S2preÇQ$ registrados se 

a.5) ffiz.S4ebin 
da Lei Federal n 

b) pqIc.tonçedor, 

XII, 

de 
s exigências do lnstrunento Convocatório. 

ncelamento s rá pre4edido de 	 devendo 	decisão final processo administrativo, 	a 	 ser 
tada. 

uer comunicação decfrrente do pedido de cancelamento será feita por escrito. 

icitação do f rnecedcr para cancelamento do registro de preço não o desobriga do 
rito do objeto licitado[até a decisão final, a qual deverá ser prolatada no prazo de até 
dias, faculta a à Adqiinistração a aplicação das penalidades previstas no Instrumento 

ório, caso não aceitas as razões do pedido. 

LA SEXTA -90 FORb 

uestões decorentes a execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
ativamente, serão prcbessadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARÁ/PA, com 
de qualquer o tro por;mais privilegiado que seja. 

Acará/PA, em//2018. 

pRrprTURA nr - 

sa São Jose n0 . 1 2D - Praça daMatriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 	 . 	- 

520o 
fundat 

5.3 Ou 

5.4 áI 
fornei 
30 (tÊ 
Convi 

CLÁL 

ad m ir 
excIc. 
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S#AcARA 

2 
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3 	

3 

1s 

TESTEMUNHAS 



•H: ... .. 

II 

E DA EFICÁCIA 	 . 

de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
Levetdo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

DO CONTRATANTE 

TV SÃO JOSÉ N° 120 

• 	 Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ACAJU 	 /1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 	 E 	- 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Fernando Guilhon s/n°, inscrito, no CNN (MF) sob o n° 11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA 
OLIVEIRA E SILVA e, de 'optro laço a firma 	-, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

estabelecida 	doravapte denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato epresenta4a pelo Sr (a) 	portador da Cédula de 
Identidade n0   SSP/JJ è CPF (417) n° têm eútre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual flo parte4 integrantes o Edital do Pregão n° -- e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-s CONTItTANTE  e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e 
da Lei n°8666/93, mediante as 1  clfiusulkque si seguem 

CLÁUSULA PRIMEIRA 09 9EJF 

O prcsenteÇpnfrato  tem conio objete 

CLÁUSULAS 
1 ;. 

RGUNDA - D TAL9 

1 O valor deste contrato, de 

2 Os quantitativos indicadq na 
CONTRATADA no Pregão 1 J 
acarretando a Administração clp CONTI 

CLAUSULA TERCEIRA - iO AMP 

1 A lavrara do presente Cotrato dec 
Lei n° 10 52Q, d 17 de julho 46 2002, ri 

IÀITSITIÁflITÁRTÁ -nsçxrnT 

1 A execuço dste Contrat bem cor os casos nele omissos regular-se-io pelas cláusulas contratuais p pelos 
preceitos de direito publico, aplicando -lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado lia forma artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 

quisição de medicamentos controla cis. 

DO CONTRATO 	
. 4.». 

( .................................. ).H 

lha - de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
na Clausula Prin1eqa deste instruÀentç são meramente estimativos, não 

TANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento 

LEGAL• 

e da realização do Pregão n° 	H, realizado com fundamento na 
ei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

LO DO CONTRATO 



Estado do Pará 
OVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

11 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos; 	 - 

1.2 - impedir que terceiros forneam 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 no apresentarem condições de serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos .produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
<-1mo&ifado; 

1.6 -  solicitar, por intermédio d Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
ientø dos produtos objeto deste ntrato; 

1.7 -  comunicar à CONTRA FADA 
m imediataente o fornecimento, se for eso 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGO 

1. Caberá à CONTRATADA: 

responder, em relação aos seus 

a) salários: 
h) . seguros de acidentes; ,  

e) taxas, impostos e contribi 
dj indenizações; 
e) vales-refeição; 
O 

 
vales-transporte; e 

- g outras que por%-entuca ier 

1 .2 - manter os seus empregados suj 
vi nvulo empregatício com o órg ão; 

1 .3 - manter, ainda, os seus empre 
imediatamente aualouer uni deles a  seja 

14 

 

qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 

DA CONTRATADA 

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

ições; 

liam a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

eitos às normas disciplinares do!:  CONTRATANTE, porém sem qualquer 

;ados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
considerado inconveniente à bía ordem e às normas disciplinwes do 

	

-.rés ~

, 

citar  as normas e pi 
	

de controle e acesso 	às 
	

do CONTRATANTE;.. 

	

1 5 responder pelos dano 
	

diretamente à Admi 
	

do CONTRATANTE ou a terceiros, 

	

Ltes de sua culpa ou dol 
	

o fornecimento do 	não excluindo ou reduzindo essa 

	

tbilidjle: áfiscalizaçãoou o 	nento pelo CONTRA 

E 	
E 

(E 
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Estado do Pará 
OVERI4O MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE••: 	 g - 

responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE,, quando esses tenha M' sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

1.7 -   efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimènto, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no praz de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Alwoxarifa4jo; 

produi 

1 
Contrato,. 

r a troca dos produtds considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
idas do reeebipent a comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado, 

nicar ao Servlfro de jAimoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
estai os escl 	m 4rcien*s que julgar necessário; e 

jgação de mntersË,durante toda aexecução do contrato, fin compatibilidade com as obrigações 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão no - 

tVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

)A caberá, ainda 

nir a respopsabilidad. por todos os encargos previdencidrios e obrigações sociais previstos na 
trabalhista em vigor, »rigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregaçios não 
mnculo empregâticio com o CONTRATANTE; 

ir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
-ites de trabalho, quan1o, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do 
)duto ou em conexãõ om ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE, 

ir todos os encargos dø possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
iamente ouvincujad.óbor prevenção, conexão ou continênia; e 

ir, ainda, a responsab1idade pelos encargos fiscais e come iais resultantes da adjudicação deste 

quatro) la,Ø( 

1.9 - co 
caráter urgente 

1.10-a 
assumidas, toda 

CLÁUSULA O 

1. À CONTRAI 

1.1 - 'as 
legislação soci. 
manterão nenhu 

J.2 -as 
específica de ac 
fornecimento do 

mi referencia aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
dministração do CONTRATANTE nem poderá onerar o objeto deste 
)A renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou 

ES GERAIS 

ém, o seguinte: 

a contratação de servidor pe. ericente ao quadro de pessoal do 
Contrato; 

TV SÃO JOSÉ N° 120 

2. A inad 
responsa! 
Contrato, 
passiva, i: 

1 

iplêiicza da CONTRATAD4 
(dade por seu pagamento 
rzo pa qual a CONTRA 

A - DAS OBIUGAÇI 

LATADA observar' tai 

pressamentp proibid 
[tirante a vigência desi 

& 



• 	 Estado do Pará 
PVEENO MUNICIPAL DE ACAIÁ 	

rir 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

1.2 - expressamente proibida; veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se hcuver prévia 
autorização da Ãdrninistraço 10 dONTF$[ATANTE; e 

1.3 - vedada a subcontratção de urra empresa para o fenecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 Este contraio sela acompanha  e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, &Nl E permitida a contrdtç o de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações pertrnentes a essa 
atribuição.  

2. As decisõe&*;providencis qqe uitr&passarem a competência do servidor deçjigano para esse fim deverão ser 
oIicitadas a Autoridade Com etente do a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, m tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes 

3 A CONTRATADA devera ianter pre osto, aceito pela Administração do Ç N FRATANTE, durante o peodo de 
vigência cio Contrato, para rep iesenta_i.'jiministrativamente sempre que fpr iitessario 

CLUASLILA flEUMA PRIMEIRA 4 A ATESTAÇÃO 

1 A atestação das faturas cot rt.spondentr s ao fornecimento do produto caberáao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a oiito seivicjo designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 9t DESPESA 

1. A despesa com o fornecimento do pro 	que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária. 

LC$IRA - bo PAGAMENTO 

ap4esentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
dst4da em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
tomentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

2. Para efeito decada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federai; Estadual e Municipal do domiàílio ou 
sede do CONTRATADO e o Ri FS. em original ou em fotocópia autenticada. 

3. O CONTRATANTE resers a-se o direito de recusar o pagamento se, ao ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de .'onsumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4 O CONTRATANTE poder iedu i 'e montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela ONI R \1 \DA r 	u deste Contrato 



5. Nenhi 
fim an e e ir; 

6. Nos es 
para tant 
acima rei 

EM =1 x 

im pagamento será efetuado. CONTRATADA enquanto pendente dê liquidação qualquer obrigação 
a sem que isso gere direito a alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento 

LSOS de eventuais atrasos de pagqmento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
o, fica convencionado que a ta de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
erida e a wu espondente ao ele vo pagamento da parcela, ser a seguinte 

NxVP 

me rw 

EM .= En 
N=Núiz 

= Índice 

(TX) 

365 
r 

I=(6/lOO) 

365 

1= 

TX= 

itórios; 
entre a data pitvistajara o pagamento e a do efetivo pagamento; 
ela a ser pagp. 	1 »  
.sação financeira =0,0001644, assim apurado: 

taxa anual = 6%. 

aançeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

3. 

'LAUSULA DECIMA QUM 

1. Este Contrato poderá ser ali 
Administração do CONTRATA 

CLÁUSULA DÉÇIMA QUIN' 

1. No interesse da Administn 
aumentado ou suprimido até o 1 
e 2°, da Lei no 8.66693. 

2. A a 	A fica obri 
fizerem 	até o limite 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

do nos casos, previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
E, coma apresentação das devidas justificativas. 

- DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

io dó CONTRATANTE, o valor inicial ?ivalizado deste Contrato poderá ser 
ite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 10 

da a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
a previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 

TV SÃO JOSÉ 120 
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ou 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE .ACARÁ 	 , 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 e 

ti 

de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1. Pela incxceuçào total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
assumidas a Administração do CON i ISATANTE  poderá, garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as 
seguintes, sanções: 

.1 - advertência; 

1.2 - multa de 10% (dez por ccn4o) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, reçolhida 
no prazo.de 15 (quinze) dias corridos. coàtado da comunicação oficial; 

1.3 - multa de 0,5°c (cinco décnos por cento) por dia de atraso e pof ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injui 

[I4' 	
ficadamente ou por motivo não aceito 

pelo CONTRATANTE, I'E, denar 11 L cttendji totalmente a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1 7 e 1 8 oa Cláusula Setitua cteste  Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 

- multa de 0,3 ,11 (três décimcs por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de IÕ% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Conifato, quando a CONTRATADA, ihjustifidamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE t 1 atende prua(nIcr'te a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos submtens 
1.7 e 1.8 cia Clausula Setmina d4e  ( or'ttuLo acolhida no prazo mximo de 15I1(quinze) dias, contado da comunicação 
oficial: 

1.5 - suspensão tenip rar a de rajucipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
(a) FUNDO MUNiCIPAl. DE SAdDE. por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar 
direito 1 
ejapro - 

.( 	 ,\ 

11 ensejar o retard 

2 2 - não mantiver a r 
2.3 - coínportar-se de 

fl73Â4Ç1, 

com a Administração Pública, pelo pi 
:sã, enquanto perdurarem os motivos 
5pria autoridade que aplicou a penalid 

do objeto deste Contrato; 

do Cpntrato; 

trate; 

doctimenucio exigida no certame, 

Tv SÃO JOSÉ N0 120  

de até 5 (cinco) anos, garantido o 
tminantes da punição ou até que 
a CONTRATADA que; 

licitar e 
ção e da ar 

a 



• 	 Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAfl 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

documentação 

3 Alem das penali Les citadas, a 1 

Cadastro de Fornec 
Lei ri. '   8 666/93 

falsa 

IqNTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
A ANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da 

a cida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
sjventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará  isenta 

ip 'dimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
IA juntamente com a de multa descontaí1do-a dos pagamentos d serem 

4. Comi 
CONTR1 
das penal 

S. As sai 
poderão 

,_.fetuado 

CLÁUS 

1. A mc> 
8.666/93 

2. AreSc 

nos incis 
mínima d 

2 
conveniê 

2 

A resc 

ovado impedimento ou tecoi 
ILTANTE em relaç5o um 

11

idades mencionadas,. 

ições de advertência e 4k 
ser aplicadas à CQNTRA 

JLA DÉCIMA SÉTIMA D 4(E$CISÃO 

LÇO totai ou Pai r li  ato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 

ido ( 011 trato Podefft ser: 

determinada  po r' aço unilai ii e escrito da: Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
a- XI! e XVII do auigo 7: La Lei mencionada, notificando-se.a, CONTRATADA com a anteçedência 

3 (trinta) dias: 

.L.trjgáve1, por 	eu 	as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
para a Adimnistt4ão db ( NTRATANTE, 

judicial, nos teri4' da lgi ição vigente sobre a matena 

deverá ser precedida de autorização::  escrita e fundamentada da autoridade 

de rescisão contn 
cIctisa. 

OU 14 VÂ .. 10A iV 

meulado aos terru  
E SIL\TA. e dai pró 

NONA-DO FOI 
1 	 1: 

34 -Pis: ca 
contraditório e a am 

CLÁUSULA DÉCI 

1. Este tontrat fli 
AMANDA OUVE! 

CLÁUSULA, DÉCI 

1. As questões deco 

flal.. serão formalmente motivados; nos autos do processo, assegurado o 

INCCLAÇAO AO EIMTAI . E A PROPOSTA DA CONTRATADA 

autorizaçãoos do Pregão ri" 	, cuja realização decorre da autorização do Sr(a) 
posta da CONTRATADA 

RO 

ste Instrimento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 



processadas' iukadas no Foro do Municipio de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
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