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1.1. 

DE 

• 18" 
MunicYot'tà Acará - 	 - 

ESTADO DOPARA  

'PREFEITURA MUNICIPAL DOACAPLÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PRaço 
PREGÃO PRESENCIAL N° 08080212018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 3010812018 
HORARIO DE INICIO DA SESSÃO: às 09:00h (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

co, por intermédio da Ilustríssima Senhora AM4NDA  OLIVEIRA E SILVA - Prefeita 
Acara/PA para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA, 
?feitura Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairo Centro, 
rá/PA realizará jicitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, 

ESENCIAL, do ti1bo menor preço, nos termos da LEI n° 10.520, de 17 de julho de 
mdo-se, subsidiarmente, a LEI no 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETO 
0212018-GAB e dmais legislação correlata, ben como, as exigências estabelecidas 
é seus Anexos, e será conduzida pelo Pregoeiroj com o auxílio da equipe de apoio, 
rios autos do prodesso em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
poio supracitados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e 

pela administração municipal 

ão de 
nicipal 
das no 

1.2. A licitação será realizaka por item conforme tabela constante do termo de referência, 
facLiltando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3 	Os. itens listados no Trmo de Referência, deste instrumento convocatório não serão 
necessariamente contr dados em sua totalidade, pois que seus quantitativos são 
estimados, sendo comi ierados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 
para assinatura do Codt ato de Fornecimento. 

1.4. Cumprem-nos alertarnc s a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos 
orçamentários, que o mesmos não estão obrigados a fornecer previamente : ,'o objeto 
constante do Termo de eferência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Acará não se 
responsabilizará por p juizos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não 
cabendo, portanto, qual ver direito a indenização. 

1.5. A quantidade estimaW para o presente processo licitatório, relacionado no Termo de 
Referência, deste Edit serve apenas. como orientação, não constituindo, sobhipôtese 
alguma garantia d fat'i mento. 

2. DcÓRGÂ i GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 	1 
PREFEITURA DE 

'AOARA 
• 	 - 	 UMAUS CO$flWWUUO UMA NUMA U!UMA. 

traveSsa São José n°. 120t- Praç o Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690-000 

• 	 ( 



(4) 
Municipio ao Acata 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

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

2.2. E participante o seguinte orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. Horário de crede r'ciament x de 08h45min as 09h00min do dia 3010812018, não permitido o 
credenciamento de reardatáric; após o horário estipulado. 

3.1.1. Cada credenciado poderá, representar apenas uma licitante. 

3.2. Tratando-se de proprieta; iQ ou sócio 

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

3.2.21 Cópia do 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 Procurador 

3.3.1. Cópia de documento deí identidade de fé pública com íotografla, devidamente autenticados 11.1

em cartório ou pela Corruissão.I 

3.3.2. Termo de crednciamêrito (conforme modelo em anexo) devidamente autenticado em 
cartório ou Procuraçc (.'rigink.l ou cópia autenticada) com poderes para representar a empresa 
em licitações, ou especilicamerte. para este certame e suas respectivas fases. 

3.3.3. Cópia do ato co stituti4 e alterações contratuais ou copia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada. devidarne ite retrado na Junta comercial, devidarnente autenticados em cartório 
ou pela Comissão. 

3.4. A licitante deverá; AI itar ai da aos documentos de credericiamento cópia do termo de retirada 
deste edital, NÃO send}3 aceit o credenciamento da licitante sem o mesmo. 

3.5. O representante l4tgal da icitante que não se credenciar perante a CPL ficará impedido de 
participar do certamE ; j} de d, ' 4frarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao Øireito de 
interposição de recur4s, eni4i. para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 

3.6. Como condição i s Ïatcredenciamento  a CPI- verificará p eventual descumprirnento das 
condi~es de particija ão» specialmente quanto a existência de sanção que impeça a 
participação no certa1 ou turÁ contratação, mediante a consulta aos se guinte s, astro\ 

(à 
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3.6.3 A consulta aos c&Iastr( 

3.6.4. Constatada a xistêr 
condição de participação. 

3.7. Todos os documerfl;!tps  n 
envelopes de documerjtos d 
credenciamerito poderão, ser 
desde que não comprqheta 

3.8. Declaração que atende: 
em anexo. 

3.9. NãtSêrÚ aceita., eni ad 
como ouvinte. 

1) 
MunictÇo o Acará 
ESTADO DO PARA 

!TEITURA MUNICIPAL DOACARA 
PODER EXECUTIVO 

dte empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pela 

Condenações Cíveis por Atos de. Improbidade Administrativa, 
1 de Justiça. 

;erá realizada em nome da empresa licitante. 

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

DS ao credenciamento e do.representante devem estar, fora dos 
ilitação e de proposta Os documentos apresentados no ato do 
os como sendo parte dos documentos de habilitação da licitante 
ra do certame. 

cumprimento aos requisitas de habilitação, conforme modelo 

fl; fl , 	E ii rA 
hipótese, a participação te licitante retardatária, a hão ser 

4.1. 

4.2. A ticitante deverápossui 
por cento) do valor global de 
aoresentacão da proposta. r 

José 

com o 
os no 

cciEa:T ii  N DO í 4 	/4O 11 5 tIÇ r&D 
ipital social ou valor do património liquido de no mínimo 10% (dez 
da item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da 
forma da Lei, conforme Art. 31, § 30  da Lei n° 8666193 e suas 

favorecido para as Microempr'esas e Empresas de Pequeno Porte 
iividual - MEl, conforme LC n 123, de 2006 

ifruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
presentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no 
o credenciamento 

a declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedira o 
o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo 

)empresa ou empresa de pequeno porte. 

PREPEITURADE - 
/ '2ACARA 

Centro - Acará! Pará - cEP 68690.000 

4.3. Será concedic 
e para o microemr 

4.3.1. A licitante que 
LC n° 123, de 2006 

4.3. 

que s?JE 



4.4.5,., Entidades empreariai 

4.4.6. Empresa que enrre os 
por cento) do capital cor 
subcontratados, haja aLguérr 
e oitenta) dias anteriores à d. 

4.47. Parentes da 
6071201,1-Plenário, T( 

4.4.8 Deputados e S 
inciso 1I,,ajínea "a' d 
rei. Mm. '/almir Campi 

=icípiorá 	 - 
ESTADO DO PARA 

TURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

iAMENTE de MEl (Microernpreendedor individual) poderá ser 
documentos de natureza NÃO 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 

m representação legal no Brasil com poderes expreAsos  para 
iistrativamente ou judicialm i.nte; 

ações previstas no artigo 9° da Lei na  8.666, de 1993; 

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

estejam reunidas em consorcio; 

4 L 
entes, ge?erttés, iac16nÍWa&hedI3et&itoIe4e ma 1 % (cinco 
reto devqtq ou ou 
séja setyiM il4blico, tque te gàfttpj uIS 80 (cento 

n° 

Q#rt,54 *qLna "a" e 
d Eedél (A6Mão n° 1793í201 1 lttl Vd4301 0-2, 

011) 

AO EDITAL E DO PEDID9 DE ESCLARECIMENTO 

ntes da data designada p'ra a abertura da sessão publica, 
r este Edital, conforme pre4eitua o Art. 12, do Decreto Federal 

0, combinada com a Lei Fe oral no 8.666193.  

riamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
ala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA - Cep 68.690- 

sobre a petição no prazo devinte e quatro horas 

ato convocatório, será designada nova data para a realiza  ão d 

... 	1 
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PRE 

5.5. As impugnações e pedi  
certame 

5.6. As respostas às irnpu 
entranhados nos autos da pr 
interessado. 

• 	Municipio 3 Acará 
ESTADQ DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

s de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

ões e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
sso licitatorio e estarão disponíveis para Consulta por qualquer 

5.7. OspÉ 
ao Prego 
pubca, 
responsab 
alegár.4$ 

6.L 
ao ilê  q` 

didos de escarecin tos referentes a este processo licilatório deverão ser enviados 
1w, até 0(uês; c 	úteis anteriores à data designada para abertura da ,:sessão 

 licitacao_acara@hoL 	
.sessão 

xclusivamer fe pc e mil.com  sendo de exclusiva 
lidade do ir, 	ss i 	là obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo 
:onhecimenï 

	

	n r  a to às informações disponibzadas relativas ao Edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

velopes "Pri, osta o nercial" e "Documentação de Habilitação" deverão se4ntregues 
iro no local , ta € •i ra fixados no preambulo deste edital, em envelopes separados, 

rubricado nS5 fé c e, de preferência opacos, contendo em s1 as parts$xternas e 
n caractere€)Østaq os os seguintes dizeres: 

VELOPN°O2 

LUÇ 4sj1W1 
;ENC44t N° 

b, 1  ci¼enro 

802'2018 

curr1Iks d tenor dos envelopes N° 01 - 

devefIJest asinados e rubricados peli 

iuendftI$ert.! m ordem cronológica, de ac 
pen.jnaitação e desclassificação. 

lo 
6.2. 
HAI 
org 
11 

.fl%414 N1ØV.4 fl.1:S.TÓ.iA. 

'ROPOSTA DE PREÇOS.2 N° 02 - 
Irepresentante legal da lipitante e 
rdo .com o solicitado nos itens 07 e 

7.1. 
pori 
e a: 
razã 
prol 

7. PROPOSTA COMERCIAL 

ta 	 mitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
m clar4 isel  mendas. rasuras, acréscimos u entrelinhas, devidamente datada 
mo tar ÔÇn 	ca ar, todas as suas foihas pelo licitante ou seu reprssentante, 
úmero 1 ' 'N 	dados bancários, endereço, t&efone/fax e endereço elettônico da 
m deI 

PREFEITURg( - 
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deverá cn1 
tlgarisHp, e4 
rnercadk, nã 
muniàiI. 
termot do ar 

7 

7.2. 
des 
objE 

7.3. 	vaIidadHËIa ç 
entr 	velopes 

7.4. 	entregaflca 
requisitqõ. - 
o) horqÇs pa 
cão de tbtnec 

MunicTpio d6 Acará.  
ESTADO DO PARÁ 	 - 

ITURA MUNICIPAL DOA CARA 
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 
a desclassificada a proposta com preços manifestamente 
18, II da Lei 8.666193 e suas alterações. 

[estar incluídos todos os insumos que o compõem, taiscomo as 
rete, seguros e quaisquer,  outros que incidam na contratação do 

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

abelecido o prazo de ate 05 (cinco) dias úteis para entrega do 
ando irregularidades ou reprovação do objeto a vencedora terá 24 
solução do problema, contados a partir do recebimento da 
rito; 

7.5. As propostas poderão ser. corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros 
de soma e/ou multiplicação b m como as divergências entre o preço unitário e o golotal do item, 
hipótese em que prevalecerá a mpre o primeiro. Sendo aproposta corrigida tia sessão. 

7.6. Não serão aceitos&ivelo s via Correio. Fax ou qualquer meio postal. 

7.7. O licitante adjudicado 	proposta de menor preço deverá entregar ao Pregoeo, sua 
Proposta de Preço Ajustac ao Preço Final em até 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento da sessio do egão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata no 
dia do certame, sob pende desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail: 
licitacao_acara@hotrnail.  com" , desde que esteja devidaniente assinada, sob pena de 
desclassificação. 

7.8. A apresentação d prop ta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edi: 1 e s s anexos. 

& 1 L CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Õ 'Preoeiro verifi ará 	propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam etn conformid.a e coi os requisitos estabelecidos neste Edital )  que sejam omissas, 
apresentem irregularida es oi efeitos capazes de dificultar ojulga.nento. 

8.2. A desclassificação de prop sta será sempre fundamenada e registrada em Ata. 

8.3. O Pregoeiro classificará 	autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas m 	lores sucessivos e superiores em até 10% (dez por, 
relativameite à de me rio pÉeçi para participação na fase de lances. 

PREFEITURS' L 
/V r\ i/ M ou!ovAmb  

Travessa São  José ri 0 . 1 2J 
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PRE 

8.3.1. Quando não brem 
condições definidas no sul: 
subsequentes, até oháxim 
quaisquer que sejam os preç( 

8.4. Havendo eventual empal 
artigo 3°. § 20 . da Lei n° 8.6 
bens e serviços: a) produzido 
produzidos ou prestad'1s 01 

tecnologia no País. Per1istind 

8.5. Haei1,dp apenas uta p 
o seupreço compati'fi? om 
negociar, visando obte reç 

;• 

9.1. Classificadas as Ørqpo 
apresentação de larit 1 e  i s'u 

9.2. 

em ornem qecrescer 

9.3. A desistência ei 
exclusão do licitante 
para efeitpe ordem 

9.4 
	

a 
ou 

para. 

9.5. ctt:wmelhor 

cont qflLa  
José no .  

Municipio ao Atara 
ESTADO DO PARA 	 . 

CURA MUNICIPAL DO.ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

adas, no mínimo, três propostas escritas de preçcs nas 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
recidos. 

tre propostas, o critério de desempate será aquele pré visto no 
le 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
País; b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e c) 
presas que invistam em psquisa e no desenvolvimento de 
'mpate, o critério de desempàte sera o sorteio 

ta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
ticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro 

9. DA FASE DE LANCES 

de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
is pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário. 

vidualmente os licitantes classificados, de forma seciuencial. a 

r lancE veivipcjuanao convocaapeioregeiro, implicara a 
maçiuerçq cjo, jtB°f 	apçqtad o, 

'nces, o pregoeiro identificara as licitantes qualificadas como 
pequeno porte, procedendo a comparação com os 

m 	
valores da 

presa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
,to nos arts 44 e 45 da LC n° 123, de 2006 

ida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
las como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
o (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
com a primeira colocada. 

:ermos do item anterior terá odireito de ofertar um último lance 
nte em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
ir da convocação do pregoeiro 

,/
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cargos. ainda que o ato cc 
mo exceto quando se referirE 
cit e, para os quais ele renur 

de 	Pregoeiro suspenderá a s 
? d'i nesma. 

;ta ielhor classificada não for ace r y;ificação da eventual ocorrêr 
1Z3{de 2006, seguindo-se a dis' 

tentods propjstas, o Pregoeiro podérá sai 
medk4rlte dr4pacho fundamentado, regisi11

ialioad 	efictia  para fins de classificação. 

ue a 

licitantes qualificadas ,4drrc 
naquele intervalo de % 
mesmo direito, no pra 'O E t 

9.8. Apurada a proposfi 
licitante para que sej 	4Id 
negcçiatccfl1ições dif;ki$jit 

9.9. Apóeqociaç4p 4 1 

wt4. Li 

(a 
E 

Munico' Acará 
ESTADO DO PARÁ 	 - 

TURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

como microempresa ou empresa  de pequeno porte. melhor 
anifeste no prazo estabelecido, serão convocadas asdemais 
empresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 

por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
ido no subitern anterior. 

sifirada em primeiro lugar, ,ó Pregoeiro poderá negociar com o 
or preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
luelas previstas neste EdftaI 

o Pregoeiro iricará a fase de acQitação da proposta. 
E 

lÉU 

10.1. Encerrada a etapa '1 
examinará ,á propost1 elas 
relação ao valor estindo 
cumprimento das es  

10.2. Será desclassi4a'b 
fixado ou que apresrtar p 
preços cotados que u ripa 
cento): 'ii 

10.3.'C 	in, ,êqu 

ces e depois da verificaçã 
da em primeiro lugar qual  
i a contratação e sua ex' 
do objetk P — F ttE : EE?EE 

1 	. 	EEEE E 	 LEE E 	I 

costa ou wlarae vencedêr 

D de possível empate, o Pregoeiro 
fto á compatibilidade do preço em 
quibi1idade, bem como quanto ao 

Com valor superior ao preço máximo 
1. Serão considerados excessivos os 

istração em mais de 10% (dez por 

lenha 
a materiais e instalaçes de 

r a parcela ou a totalidade da 

são..»  informando a nova data e 

eantes de o Pregoeiro Øassar á 
a do empate ficto, previsto nos 
Iina antes estabelecida, se for o 

Lr erros ou falhas que não alterem 
ido em ata e acessível & todos, 

em primeiro lugar, o licitante devera comprovar su condição 
a neste Edital. 	 E 

Ç PREFTR 	a 

UflH 1• 	/ . St'AICARA "1k  
José n° 

E 	
raça Matriz Centro - Acara / Para - CEP 686'1O %C. 	5 
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1 

1 

10.( 
sua 

10.7 itaïa pro' 
de habilitaçào, na 



4unicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL DOAcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

11.21J 

11.21. 
Fazenc 

licitantE 

11.2.3. 
União, 
expeøu 
(PGFN 

11.2.4. 
expedi( 

rovante 	ins 
DJ._MF) 

de inscri ão no 
ente ao ¶su1  ran 

ão conjSt NE 
ridade 4egu 

Recei4 fadE 
de da l»nte; 

11.2À  

11. DA HABILITAÇAO 

Será considerada habilitada 
subitens abaixo: 

11.1. HABILITAÇÃO J4IR1DII 

1111 Copia do RO CP! 

11 egis 

111.3 
tratando 
documei 

11.1Ã 1 
	

do a 
diretoria 

11.1.5 
funciona  

uando  

proponente que apresentar os documentos reIaciondos nos 

os sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em 
missão Permanente de Licitação mediante a apresentação do 

so de empresa individual; 

o ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
ciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
administradores; a Lei no 10.40612002 (Código Civil Brasileiro). 

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

, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

assim o exiciir. 

b A. 

ão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

idastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede da 
le atividade e compatível com objeto desta licitação 

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

Tributos Estaduas ou Cert dão Positiva com efeito negativo, 
1, da sede da licítabte ou Cert dão de Não Contribuinte, 

Trbutos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
NI, ida sede da licitante oui Certidão de Não Contribuinte, 

PREFEITURADE •,, 

AflRA 
UOsCOSTRuINo UMANow%ktDiRIA. 
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11.2.7.. Certidão Ne 
Consc.IidaçSo das Le 
(Lei n1L2440, de 07 

reguiaric 

11.3.:D( 

Municipio dó Acará  
ESTADO DO PARA  

rTuRA MUNICIPAL Dc.  A cARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

)ébitos Trabalhistas 	CND1, nos termos dó Título Vil-A, da 
tio, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 1  de maio de 1943 
2011) 

antes qu(dkúturih de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
brigatork7t fn a documentação exigid.*  para efeito de comprovação de 
fiscal, m4r q4(flêta apresente alguma resriç4o, sob pena de ser inabilitado 

tVA A QUALIFICAÇÃO TECjVICA 

de 	 cnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão para 
ativei com o objeto da licitaçãô, por intermédio de, no mínimo 01 

de ca 	onica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privada, 
que já 
	

presta serviço dessa natureza 

11.3.1. 
fornecin 
(um) at 
compro 

tl\ 2 fle 	 r1r .: r iv 	r 
rF;'t! rR Lt. 	r 

de 

11.4. DOCUMENTA 

11.4.1. Balanço Pat 
apresentados na foi 
sua substituição po 
oficiais quando encc 

a) As empresas corr 
não tenha balanço fi 

rnonstrações contábeis do 
ue comprovem a boà situaç 
ou balanços provisórios, p 

is de 03 (três) meses da data 

1 (um) ano de existência ou 
Idio, deverão apresentar bala 
tos, obrigações e:pãtrimônio 
?éentação da capacidade fi 
na forma da legislação vigei  

iltimo exercício social, já exigíveis e 
$ financeira da empresa, vedada a 
gerido ser atualizados por índices 

apresentação da proposta 

riais de anos paralisadas, que ainda 
ço ds abertura e/ou demonstrações 
íquidó, relativos ao período de sua 
nceira da empresa, devidamente 

b) 
	

nonstrados por cálculos 
élho Regional de Contab 
lanço Patrimonial devidarr 

na 	 cujos documentos, balan 

Traveisa sao José n°. ¶ff j 1flmnatri7 Centro Acará 1 Para - CEP 6861 

iados por contador ou técnico 
- CRC, os quais deverão ser 

registrado no órgão competente 
demonstrativo, já deverao estar 

/ 



autentiçaoos. em c 
Profissinàk:— CRP 
Podera, tambem, ser 

d) DEMONSTI 
	

a 
Geral (LG), 
resultante da.E 

d.1) Índice de 

(a 
Municipio dó Atará, 
ESTADO DO PARA  

EITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 

contábeis deverão ser apresentados por copia do seu termo 
i atorio de registro na junta comercial e termo de encerramento, 
4I ipela comissão, bem como, o Certificado de Regularidade 

lição

) com finalidade balanço patrimonial ou editais de lícitação 
a copia da publicação em jornal, devidamente autenticada 

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

` u Ias abaixo, com valores extr4idos de seu balanço patrimonial 

a 1LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC+RLP 

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

(SG) 

l[' 1  

pr.+píp 

AC 

tõrmttas acimwseraorextraiaøra(?DaiançOatnrnoniaite)agiao  no 

NO,A 
)PO  

raz 

an ' imas, o balanço devera ser apresentado em copia autenticada da 
diq oficial ou jornal de grande circulaçâo da sede da licitante, 

çll feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
dis ibuidor da sede do licitante 

lae itida pela Junta Comercial, 

qLJ comprove existência de empresa registrada na Junta Comercial, 

Tê`ci  emitida pela Junta Comercial, 

/ 'ACARA 
.r 	PREFEITURA DE 

tO.rRuI,Oo VMAO$ $IaÕ.,. 

Centro — Acará 1 Pará - CEP 68690-000 

d.3) Índice d 

OBS: Os fatc 
item 11.44. 
AC -Ativo Ci 
RLP - Realiz em 
PC - Passivo 
ELP - Exigív em 
AT - Ativo Tc II 

11.4.1.1. Par 
publicação d 

11.4.2.. Cert 
extrajudicial, 

O.ertk o Sim54hfiçE 

11.4.4..-Certi o ESp' 

-Certi o de I  Ári 

José n°12 



(a 	_ 
Município ao Atara  

ESTADO DO PARA 

PRE TURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

11.5. Observações do item' ocumentação de Habilitação" 

11.5.1. Declaração da licitantç de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos m trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho s vo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7 0  da Con tituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999). 

11.5.2. Os documentos que n n possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
não excedente a 90 (noventa) ias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
que o documento tem prazo (11, :, alidade superior ao convencionado, mediante juntada da norma 
legal pertinente. Os ducument apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente. 

11.5.3. O 	 sá s documentos nece 	rios à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
quaiquer processo de cópia a' enticada por cartório competente ou por servidor da administração, 
ou publicação em árgão da impressa oficial. Na hipótese da apresentação de documentos 
originais. este serão anêxados, io processo licitatório. 

11.5.4. A aceitação dos docu ientos obtidos via Internet" ficará condicionada à confirmação de 
sua validade, também ar e meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver dúvida quanto à 
sua autenticidade. 

Os docurnentoz exig )5 para habilitação, consoantes o estabelecido neste t)tulo, não 
poderão, em hipótese alguma ,er substituídos por protocokos que configurem o seu requerimento, 
ou apresentados por meio de s. discos magnéticos e filmes. 

11.5.6. A ausência de doc nento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previto ne 	título inabilitará o licitante. 

12.PR iCEDIMENTOSDASESSÂODOPREGÃO 

12.1. Constátado o teridirr do às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora; 

.1. Na hipótese a',ir a dc i ci havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
ÍpI 

 das microemore as e e resas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
uteis, cujo termo inicial rrespondera ao momento em que o proponente for declarado o 
edor do certam. prorroç eis por igual período, a critério da Administração Publica, para a 
larização da do qmenL ao, de acordo com a LC no 12312006, atualizada pela Lei 
iplementar n° 147/20 1 4 

.12.
, A não regular zação c documentação, no prazo previsto no subitem 12.l.j, implicrá na. 

Ldência do direito atrE  !ção. 	 (7' 	3ç- 
 Se a licitante no ater r s exigências para a habil4ação, será inabilita? '  paás)&io o 

con 

  
'oeiro a í convocar oert ubsequente de menor preço, negoçiara com o seu autor a redução 

- 	
PREFEITURA DE 

eAcARA 
Travessa Sao 

 
José W. 	-praça 1 Matriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68690 000 

12. 

reg 

12.1 

1 



PRE 

de preço, e decidirá sobre 
habilitação, e assim .sucessi' 
aos requisitos de habihtaço, 

12.3. Todos os docume1 1tos 
pela Equipe de Apoio facu 
deste Pregão; 

Município ao Acara  

ESTADO DO PARÁ  

ITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ua aceitabilidade, em caso positivo, verificará as condições de 
ente, ate a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
ido a respectiva licitante declarada vencedora; 

habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
aos representantes que assrn o desejarem, presentes a sessão 

12.4., Ao encerrarneptd da ;ão, será lavrada Ata de R 
deverá ser assinada pelo 

s licitantes presentes; 

para assentamentode fatos 
ro, Equipe de Apoio e pelos 

12.5. -Toda e qualquei decan 	 ns das feita pelos representan 	licitantes, credenciadas, deverá 
col em Ata da 	s'são ública Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 
assuntos relacionados :'ám a ssâo respectiva que não tive 	registro na referida Ata; : ,  

12.5. Quando todas as oro pi' (as escritas forem desclassificadas ou quando todos os licitantes 
forem i inabilitados o Pgoeh' poderá suspender o pregão estabelecer uma nova data, com 
prazo não superior 8 oit } dias úteis, nos termos doart. 48, § 3°, da Lei 8.666/1993 e 
alterações posteriores.: yir c cehimento de novas popestas; 

12.5.1..Neste caso, e 	zc 	salidade das propostas será Lontado a partir da nova deta fixada 
,2 	

3
para a sua apresentaçi 

12.6. Se. a licitante vri edo , convocada den 	
lida 

tro do praLo de vaUdade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, 6. acu do à Administração, examinar e verificar a aceitabide das 
propostas subsequen c na lem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sançõ evs na legislação oertinente. 13 	 1,1~ÍA 

REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

13.1. Asessãopúblk iar erreaberta: 

13.1.1. Nas hipôtest 	p imento de recurso que leveà anulação de atos ante riores á 
realização da sessã 	Hc )recedente ou em que seja anulada a própria sessão ,)ública, 
situação em que sel 	3 os atos anulados e os que d&e dépéndam. 

13.1.2. Quando hou 	'ro i aceitação do preço melhor 'classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor r 	s& 	a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
fiscal, nos termos d 	4 	1 1  cia LC n° 12312006. Nesas h;póteses serão adotados os 
procedimentos imedi Zént oste;iores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licita t rer 	escentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

PREFEITt,RA (' 
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14.1. E 
corno] 
final d 
é, indi 

14.2. 1- 
de m' 
fundar 

E 
1 

	

1 	 IflI_I_J 1 IV%# 

14. DOS RECURSOS HH 

lecôrrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 
de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá,  ao 

tar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
ão(ões) pretende recorrer e por quais motivos 

te, caberá ao Pregoêíro verificar a tempestividade e a existência 
le recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

eirp não adentrará no méritãyrecursal, mas apenas verificará as 
recurso; 

imediata e motivada do licitante quanto à intenção de çecorrer 

reito. 

urso, o recorrente terá,, a partir de então, o prazo de três dias 
ido os di$è 	 kin!dès 
outros tres diás, que começerao a con artrô terrwffo do prazo 

Furada vista Imediata dQ&e1enientosind1saensaven defesa de 

1 	 'noIpreço 

	

2C 	rfvc UN( 2 UM 	H  
cididos no prazo de 05 (cihco)  dias uteis 

a divulgado mediante afixção no quadro de avisos da Prefeitura 
Para, órgãos de imprensa' oficial e comunicado aos interessados 

levera ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
cara, localizada na Travão Jose n° 120, Bairro Centro, cidade 

o horário das 09:00 as 13 horas 

o  
resa 

quem s lman 
dairji$(1çã 

mente. 

14.2.1 1.  

• 	condiç 
	admissi 

14.2 
	

de m 

14.2. 
para 
a p re 
do re 

vez admitco o i 
?'ntar as razàs, fk 

14.3( 

14.4 

ir 
' 	14.5 

14. 	 o do red'rso 
Mu 
	

ará - E
,
àdo 

via 

14. 	tcurso admirpstrati 
sec 
	

Prefeitura ML:r.i6ipal 
de 
	

IPA,, Cep: 68.6 -00 

15.1 
casc 
dos 

,bièto da licita ã0 se 

E. 

do ao licitante declarad 
ou pela autoridade oót 

vencedor, por ato do Pregoeiro, 
)étente, após a regular decisão 
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15.3; 
	

a a iic 
registrc 

Municipio Atará 
- 	 ESTADO DO PARÁ 

:ITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

:onstatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
dimento licitatório. 

la Autoridade Competente, oadjudicatório será convocado para 
o, no prazo e condições definidas neste Edital. 

16. DA i TA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO 

16.1. Homologado o resultadt cia licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da d ,  ta de!  ia convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade enrontra-s nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

, 	 prejuizo das sanções l), is 	neste Edital 

16.2. O prazo estabelecido n subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogadd uma ii fica vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) lici tante(s) 
vencedor(s), durante oseu tit scurso, e desde que devidamehte aceito. 

16.3. A ata de registro de pre )s. durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da adn'ini4ipçao ública que não tenha participado do certame Ficitatório, mediante 
anuência do órgão ge êheiac , desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as con ições s regras estabElecidas na Lei n°8.666. de 1993 e neste edital. 

16.4. Caberá ao fome e orl eficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas. o a pe aceitação ou não do fornec4nnto, desde que este fornecimento 
não prejudique as ot i 'ó anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

16.5. As aquisições ÓLI 	ntr ições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
.•' 	 por ôl ou entidadeH er or cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 

e registrados na ata di. i ist de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

16.6.. As adesões à 	de gistrc de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada 	ri re trado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, 	epei nte do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 

16.7. Ao árgão não 	iiticip 'e que aderir à ata compete n os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo 1 Yced 	das obrigações contratualn ente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla 	ies 	o contraditório, de eventi ais penalidades decorrentes do 
descumprimento de c •isula 	ntratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao óig p 

 

Â-  as 	tador, 

16.8 Após a autoriz 	" d 1  Srgão gerenciador, o órgão i ão participante deverá efetivar a 
contratação solicitad 	at oventa dias, observado o pra :o de validade da Ata de Registro 
de Preços. 	 . 

/ 	 PREFEITURA flE. 

9 
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tS 	 i1nsJ? % 
Munict4 ã Atará 
ESTADO DOPARÁ 

I RE íTURA MUNICIPAL DQAGARA 

	

PODER EXECUTIVO 	1 

16.8.1. Caberá ao orcio JCR iador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação i 3 c tratação, respeitado o prazo' t de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo orgão pdrt pante 

17. oõitkMO. € CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1 	Dentro da valicde da Ia de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assihr, Te  io de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalentb (Nota 
de Empenho/Carta C '4 it 'to 

Ir 

to ri:ação). 

17.2. A adjudicatária b á o ra:o de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para as&ra o 1 mo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de cici r dc ireito à contratação, sem prejuízo,  das sanções previstas neste 
Edital. 

17.3. 	O prazo previst' ro 11 bitern anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do )rn( edor, e aceita pela Administração. 

17.4. 	A licitante 	vence vera OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 
certificado digital. 

1 	
18.DOPREÇO - 

18.1. Os preços rectMraao oderáo ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

cabendo ao órgão çierenp;ad 	romover as negociações junto aos tornecedores, observadas as 
disposições contidasr 	É 	do inciso II do caput do Nt., '55 da Lei n°8.666, de 1993. 

18.2. Quando o preç4gistr  o tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órg4qerer dor convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores prtbado  10 mercado. 

18.2.1. Os fornecedos que ão aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados peloflo 1.

mercado,' ercado serão libera ,  Js do e promisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

18.2.2. A ordem de ciàssifk ao dos fornecedores que acitarem reduzir seus preços aos 
valores de:mercado ob criar. 	classificação original. 

18.1 Quando o preço' e me 	lo tornar-se superor aos pr ç s registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o( 	r rssa órgão gerenciador poderá: 

18.3.1. libénir o forneJo d compromisso assumido, cai c a comunicação ocorra antes do 
pedido de forneciment se :  ,i da penalidade se c n irmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apres i idos 

PREFEITURA OE,d 

ÇtACARA• 
UOSC@NrRUlNDO)MaNOtHwtèojA, 
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rim  flC¼ 

19.1. O produto dev-M' 
completa segurança dor  

19.2. Os volumes conto d 
dados constantes da NYa 

19.110 recebiment 
por outro servidor 
ACARA. 

19.4 A atestação d 
Serviço de ?.lmox 
designado-para ess 

19.5. Nos térmos 
acompanhar e fisca 
relacionadas com a 

/lunicTpio dro Acará 
ESTADO DO PARA 

MUNICIPAL DO AÇARÁ 
PODER EXECUTIVO 
es para assegurar igual oportunidade de negociaQão 

ições, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
as medidas cabíveis pára obtenção da contratação mais 

DO OBJETO E DA 

ntregue acondicionado adeqiadamente, de forma a permitir 
ansporte. 

oduto deverão estar, ainda, identificados externamentebom os 
e o endereço de entrega. 

déverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou 
ara esse fim, representandoa PREFEITURA MUNICIPAL DE 

nUo 	çiÇhefe do 
a 	 'servidor  

para 

ou 

19.6. A fiscalização de que rata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perantej terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

ons correspabilidade da Admiri tração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
ad. 70 da Lei n 0 8.666. de 199. 

19.7. O representante da A ninistração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente et olvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos obscr'iados encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíw is 

20. DA: )BRIC ÇÕES DA CONTRATADA EDA CONTRATANTE 

20.1. A Contratada de cum iir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumn o com exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrente da 
boa e perfeita execuçã do obj 'o e, ainda 

j - 

	 PREFEITURA DE - 

AARA 
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Municipio o A cara 
ESTADO DO PARA 

RA MUNICIPAL DÓ!  A CARA 
PODER EXECUTIVO 

em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

a: marca, fabricante, modelo, procedência e pazo de 

num 
;vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
)efesa do Consumidor (Lei n° €078, de 1990); 

corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
ou defeitos, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a' devida 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

¶*iRW91t7ntr4ç: 

20.1.1. Efetuar a entrega 
local constantes noE:ditE 
constarão as indicações 
garantia ou validade; 

20.1.1 Responsabilizar-se 
12, 13 e 17 a 27, do Códi. 

20.1.3. Substituir. epri' 
Referência, o objeto com 

20.1.4. Comunicará Ç  
r data da entrega, os 

comprovação: 

201.5. Manter, durante 
assumidas, todas as cohlij  

20.1.6. Indicar prepostc p 

20.2Càb 

e 

20 
	

r  
p rc 
	

de 

i 	AIA 20.2.3. Comunicar â Coritrat da, por escrito, sobre iniperniçoes, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto f rr1cido. para que seja substituído, reparado ou corrigido: 

20.2.4. Acompanhar 	íscah: ar o cumprimento das obrigações da Contratada, atiavés de 
comissão/servidor espv ci ilmc i e designado; 

20.2.5. Efetuar o pag !c ato Contratada no valor correspor dente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma esta k cid rio Edital e seus anexos; 

21. DO PAGAMENTO  

21.1. O pagamento 's ' realz do no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do perlodQ cl dfrn 'mento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e 1c t3 e ante indicados pelo contratado. 

21.2. Os pagamento 	orr tes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 	, ia 1 8.666. de 1993, daverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

1 	/ 
	PREFEI URAOF . 

flL\  
Travessa São José n'. A 	raça Matriz centro - Acara / Para - CEP Sri 90-cQO 	 \J) 
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hipótese, o prazo pera 
situação, não acarretando 

21.5. Será consideraia 
bancária para aarjito. 

21.6.'A 	de cade 
condicões de habilita co E 

217 Constatando4 ilá si 
advertencLa por esq 

ia 
Munic:pic ao A cara 

ESTADO DO PARA 

EITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5 0 , § 30 , da Lei 

será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
ental 

,tentação da Nota Fiscal oL: dos documentos pertinentes à 
tância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
te, decorrente de penalidade imposta ou inadirnplcia, o 
3té que a Contratada provideil as medidas saneadoras. Nesta 
imento iniciar-se-á após a cLrnprovação da regularização da 
Iquer ônus para a C ontra tante. ! 

do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

flo à contratada, será necessário comprovar a manutenção das 
lias no edital. 

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

21.8. Não havendo tegii!ariZ  ção ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá, comunicar açs órgãd;' responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto  à 
inadimplência da con ratada,  bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para. que sejam acio dos q meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos. 

Ii 
21,W. Persistindo a Ftgu!a  dade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão bontratua: .1 q atts do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla d tsa. 

21.10. Havendo a efe ja liução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
da até que se decida pl asci. o do contrato, caso a contrata não regularize sua situação. 

21.11. Somente por :'6tivoc e economicidade ou outro interesse público de alta relevância, 
devidamente justificad ,.err;cualquer caso, peia máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o 

rido 	

3I iexd 'pção com a contratada inadimplente. 

21 do do pgamsrit o. será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
apl

.12.  
icável. 

21.12.1. A Contr0ta1a ,regutarrnente optante, pelo Simpls Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2'ÇJ06, não sofrerá a retenção fributária quanto aos impostos. e 

PREFEITURA DE 1 
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ntribuições abrangidos p 
irésentçâo de comprova 

(a' 
Municipio 26 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

EITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

aquele regime No entanto, o, pagamento ficara condicionado a 
V, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tràtmento 
ia referida Lei Complementar. 

Z DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 	 4 

22.1. Comete infraçã3 ad' inistrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

22.1.1. Não aceitar/retirar a ir )ta de empenho, ou não assinar o termo de contrato, :quando 
convocado dentro do prazo de ,alidade da proposta; 

' 	22.1 .. Apresentar documenta o falsa; 

Er os d cumentos exigidos no certame: 22.1.3. Deixar de entreq  

22.1.4. Ensejar o retarda` en da execução do objeto; 

22.1.5. Não mantiver a propos ; 

22.1.6. Cometer fraudefiscal; 

22.1.7. Comportar-se de riod nidôneo; Jv 

22.2. Considera-se cor port iento inidôneo entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participE ç o, c rnto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer r 'me 	da licitaçâo. mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.3. O licitante/adjudi anoue cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
ficará sujeito, sem preli  1 D d 	)sponsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.3,,1,, ,M ltá de 10% D3z p cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante: 

22.4. A penalidade de i iiii iilta p e ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

22.5. Sanções por atos pratic'i ios no decorrer da contratação: 

22.5.1. Advertência Fvw falta leves, assim. entendidas aquelas que não acarretem p..jejuízos 
significativos para a Cor't atar i! 

22.52. Multa moratora te O,5i (cinco décimos .por cento) por dia de atraso e por ocorência, 
até o máximo de 10% ( ez r cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, 
injustificadamente ou po moi o não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à 
Autorização de Fornecim nto u à Ordem de Compra; 

- 1 	PREFEITURI, U  

/ 
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1 	J 	1  

22.5.6» Declaração 

reaoiiiiaçao petarita 
que a Contratada res 

22.6. Também ficam 
empresas e os profis 

22.6.t Tenham sofri 
recolhimento de civak 

22.6.2. Tenha 

Municipiot Acará 
ESTADO DO PARA 

ITURA MUNICIPAL DO,4cARÁ 
PODER EXECUTIVO 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

b parcial, a multa compensatóii, no mesmo percentual do 
forma proporcional à obrigação inadimplida; 

impedimento de contratar com o órgão; entidade ou tinidade 
istração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

Jade para licitar ou contraUr  com a Administração Pública, 
DS determinantes da ou ate que seja promovida a 
toridade que aplicou a penalidade, que seta concedida sempre 
tratante pelos prejuízõs caudos; 

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

definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

£... 	 ..Le...,:...... j. 

22 6.3.: Demonstrem rj  tãopos ir idoneidade para contratar com a Administração em virlude de 
110

2W 	 is:nm4 atos ilícitos praticados. 

22.7. A aplicação 	: qua uer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que a e urai o contraditório e a ampla defesa ao licttante/adjudicatário,

.11 1

observando-se o proc IR ent previsto na Lei n° 8.666,"dê 1993. e subsidiariamente na lei no 
9.784, de 1999. ' 

22.8. A autoridade r:o )erv na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, cará educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio & pro ionaiidade. 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo exedin 'e ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certamc rn ci a marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subse jeu,te, o mesmo horário anteriormente ostabelecido, aesde que não haja 
cornunicàçãd em com id pei Pregoeiro. 

23.2. À Prefeitura M l ~ I  ';pa 1€. Acará poderá prorrogar. a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das pn p 	s o sara sua abertura. 

- 	 , 	 PRCPEITLJRA DE 

'AC4RA 
Travessa São José n°. 1: -. raça ti Matriz centro — Acara 1 Pará — CEP 6e390-000 

 



Municipio Atará 
ESTADO DO PARÁ 

EI TURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

stas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
as propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
,trado em ata e acessível ai, todos, atribuindo-lhes validade e 
io e habilitação. 

do desta licitação não implicará direito á contratação. 	.1 

; da licitação serão sempre intrpretadas em favor da ampliação 
s, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
de e a segurança da contrataço. 

los os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
'ienhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
processo licitatório. 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
iento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

formais não essenciais não resultará automaticamente no 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
úblico. 

peças 

eficácia para fins de classific 

23.4. A homologação do resL 

da diéøüfá: entre os 

23.6 Os licitantes ass 
•r-'. a Administração não 

da condução ou do re 

23.7. Na contagem dç 
inicio ,is 

1
incluir-se-á o 

na Administração. 

23.9. Em caso de diveênci 
que compõem o proceó?, p1 

23.10. .0 Jicitante é r'pbns 

-- 	apresentado ou a inverciade 
ou inabilitação do licitante, 
civis e penais cabíveis. 

23.1 1:.N& julgamento 
a seu critério, solicitar 

23.1 

ou Equipe de Apoio. 

23.13 O não cumphWêntc 
desclassificação da pró jsta 

23.14. F!, arw atender 

idos no § 1 0  do art. 65 da Lei Federal n°8.666/93. 

dos 

a rescisã'o contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 

stas de preço e na análise da documentação, o PregoeIrdi poderá, 
)ramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados 

documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em 
,endo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro 

Ia diligência poderá ensejar, a inabilitação do licitante ou a 

eresses, a Prefeitura Municipl de Acara reserva-se o direito de 
isto implique alteração dos preços unitários ofertados por item, 

PREFEITURA DE S 

José fl". 	 atriz Centro - Acara 1 Para - CEP 68690 



23.164. Anexo lV—.M 

23.16.5. Ailexo V - Mo 

23.16:6., Anexo VI - 

23.167. Anexo VIL-

23.16.9. Anexo VIU 

23.16.10. Anexo IX - 

Pai 
Município o Acará 	 - 
ESTADO DO PARA 	

A. 	
titdca 

ITURA MUNICIPAL DOA 
PODER EXECUTIVO 

ireito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
Eb contratado de boa-fé de serkressarcido  pelos encargosque tiver 
ontrato administrativo 

Ferência, 

rnentária e suas Quantidad4 

roposta Comercial: 

redenciamento/Procuração, 

teclaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 

24.DO FORO "
k  WWüLRER, `UM-11 	 f11M1 

24.1. As Questões dec'jrrent da execução deste Instrumento. aue não oossam ser dirimidas 
5 
mais privilegiado que seja 

Acará/PA, 13 de agosto de 2018. 

1 
MARÇELOSILA DE SOUZA 

Pregoeiro 

Pra ça Matriz Centro - Acará 'Para - CEP 38690-000 

PREFERA 

'ACARA 
UNIDOS COSNOSUININO VAUS NOVA 



1.1. ..a4Üi&çâo de 
Secretaria munici 

LlVF [lecessuje 
municipal 

1.2. As quantidades 
Empenho, destinados 
ACARA 

1.3. Os.il 

(a 

MunicT 'ot Acará 
ESTADO DO PARA 

PRE El TI IRA MUNICIPAL DQ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

TERMO DE REFERÊNCIA: 

PPEG\O PRESENCIAL (SRP) No 08080212018 

entos hospitalares para â1 atender as necessidades da 
de de Acara/PA, em quantidade compreendida entre aquelas 
eserite Edital, quando deles a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
dquirtr em quantdades suficientes para atender a administração 

m a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de 
,ler as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

D 1 - Termo de Referência, idéMê4nstrumento convocatõrio não 
Os em sua totalidade,pois que seus quantitativos são estimados, 
ra fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do 

2.4. O medicamentc 
que foi solicitado: forr 

23. O medliamento 
de violaçãoi,sem ade 
nas coições de te 
Ministérip da Saúde 

it 

qada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 
oIIjetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

se obriga a contratar o total de quantitativos ora previstos, mas 

m 
1  efetivamente necessários, segundo requisição emitida pela 

m ... estar com as especificações técnicas em cohformidade com o 
aóèutica,concentração, condições de conservação; 

strLntregue na embalagem oigir 

aciDroduto, umidade s  sem inada 
tu 'exigida em rotulo e com n° 

I I 

2. PROCEDIMENTO 

2.1. Os objetos de' 
técnicas do Anexo 1 

2.2. A licitante venc 
fornecimento e entre 
ACARA, 

2.3. Aprefeit.Ura mui 

ii, em perfeito estado, sem sinais 
iação de conteúdo, identificadas, 
e registro emitido pela ANVISA / 

PREFEITURA DE Iç 
Travessa So Jose n° Centro - Acarã 1 Pará - CEP 6800000 Ii 
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Municipio o Atara 	 - 
ESTADO DO PARA 	 masca 

JTURA MUNICIPAL D9AARA 
PODER EXECUTIVO 

cionais ou importados devem constar nos rótulos e buld todas 
uesa números de lote, data de fabricação e validade, nome do 

e registro, nome genérico concentração de acordo com a 
s do Art. 31 do código de defesa do consumidor; 

elas empresas vencedoras do certame deverão apresentar na 
IBIDA A VENDA NO COMERCIO", nos termos da Portaria n° 
Lério da Saúde; 

) ser entregues com 75% (setenta é cinco por centd!  de sua 

ento "BONIFICADOS" 

ÕESJDE PAGAMENTO: 

ão par4ornecimento dos objetos se r os estipulados na adjudicação da 
ced9;a. sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba 
) proframa de cada árgão. 

DA TREGA DO OBJETO: 

neni4?dos objetos descritos nesta licitação não poderá ser superior ao 
rdniSatjvo. a contar da emissão da nota de empenho. 

2.9. Não serão aceitos 

3. DO PREÇO E CON! 

3.1 
'
Os preços dos 

Proposta de licitante 

4 DO PRAZO E LOCAL 1 

4.1 

4.2. Os objetos serão ntreg s na sede do município de Acará e conferidos por servidor ou 
servidores designados pela ah riinistração pública municipal URV 

4.3. Caberá ao servido ou s4 idores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
parte, o objeto que r}ãp e1t ja de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência, bem comó deteri mar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 
especificação. i 

PMCFCITURAOC 

'AcARA 
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Munit'Tou1t Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTIDADE  

PRR AO PRESENCIAL (SRP) N° 08080212018 

1 INTRODUÇÃO 

11 	A Prefeitura Municipal de Aca1a necessita adquirir o objeto destinados a Prefeitura Municipal de 
Acará 

2. OBJETIVO: 

2.1. A Prefeitura MunicipW quer contratai Empresas Especializada e Comprovadamente, Experiente no 
ramo para fornecer o ob?to 

 deste licitação 

3 RELAÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:  

3.1. Conforme abaixo, '  istamos os produtos/serviços a serem licitados, em conformidade com sua 
especificação tecnica 	 i 	a ru m, DE 

cci arÂn n opnnhiTne!ecQUirflSL 

4. P 

1j;, iovx nciw 

001 AC ASCORBICO + HENf4RIDINI 1 PERIDOLATO 	
COMPRIMIDO 

-- (DAcTILOB) 	 12.000 - 21,49 	257.8 80,00 

002 ACICLOVIR5OMG/G 	CREMEH 	2.400 	9,69 	23.256,00 
nrn àrinn Al RAI irri i4! s(im. 	 rnMpplMinln: 	lOS) flflfl 1 	(131 

004 ACIDOAScORBICO1 vlG 	[ -- -___ 	 INJETÁVEL 	36.00o 	0,16 	5.760,00 

005 ACIDO AScÓRBICO 2 •/iC, 	GOTAS 	24.000 	1,66 	'39.840,00 

006 ÁCIDOTRANEXÂMI( 	OMG/r 	 . 	INJETÁVEL 	12.000 	4,10 	49.200,00 

007 ÁGUA BIDESTILADA 	41 	. 	 . . 	INJETÁVEIH 	48.000 	0,26 	. 12.480,00 

008 AM)CAcINA 500MG 	i 	 INJEAVFL 	12.000 	3,28 	39 360,00 

009 AMINOFILINA 24MC 1. 1OML 	INJETÁVEL, 	12.000 	2,61 	31.320,00 

010 AMIODARONA, CLO RATOS ,4C/ML 	 INJETÁVEL 	12.000 	5,08 	60.960,00 

011AMPICILINA 1G 	 INJETÁVEL 	36.000 	5,58 	200_880,00 

012 AMPICILINA 250MG 41 	SUSPENSÃO. 	. 	30.000 	9,86 	?95.800,00 

- 
PREPEITLJRA DE 

Fravessa São Jose ri'. 	12: Ç0  Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



riunicipio ao Atara W001 
p 

ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL boÃCARÁ 
PODER EXECUTIVO 

013 AMPICILINASOOMG 	--  COMPRIMIDO.: 300.000j 0,51 53.000,00 - 

014 ARGIROL GOTAS _(VITLINATO 1k PRATA 10%) GOTAS 240 29,43 7.063,20 

015 A1ROPINA0,25/1ML  INJETÁVEL 12.000 0,68 p 	8.160,00 

016 BENZILPENICILINA 5 000.000 Ul INJETÁVEL 6.000 2,40  14.400,00 

017 BENZOATO DE BENZIL.A  SOLL'ÇAOTOPICA 24.000 5,75 13 8.000,00 

018 BETAMETASONA 6MG/ML (INi TÁVEL) INJETÁVEL 	i 12.000 15,45 185.400,00 

019 BICARBONATO DE 501132,4% J 1  L INJETÁVEL 7200. 1,14 8.208,00 

020 BROMETO DE IPRPT;oPlO 0,L5 	G/ML GOTAS 1.200 

-. 

2,45 2.940,00 

021 BROMIDRATO DE FENOTE OL.5 AG/ML  GOTAS 2.400 !  7,39 17.736,00 

02 2 
BUPIVACAÍNAPESP.D/A 	Gi.ICO 5MG/ML+ 

ET INJ 	A 
8OMG/ML 9.600 6,74 

! 
64.704,00 

023 
BUTILBROMETO Dt Efr2OPOLAI NA + 

COMPRIMIDO 
DIPIRONA 10/250Mj 180.000 1,14 205.200,00 
BUTILBROMETO DE E1  Ï)F'OLA INA 

+ 02 
DIPIRONA 4/500Mç4 L 

INJETÁVEL IN 	TA 
36.000 3,78 136.080,00 

025 BUTILBROMETO DE 4 ,Ç POLA NA 20MG/ML INJETÁVEL 30.000 2,87 186.100,00 
BUTILBRÔMETO DE PÜLA. INA 

+ 1 026 
DIPIRONA IOML . 

GOTAS 
24.000 32,58 781.920,00 

027 CEFALOTINA 1G INJETÁVEL 24.000 6,40 153.600,00 

028 CEFAZOLINA 1G INJETÁVEL 12.000 5,76 ! 	69.120,00 

2 IN ?299 .S? 57.000,00 

030 CETOCONAZOL 200M' 
Uá 

COMPRIMIDO 30.000 6,40 .92.000,00 

031 CETOCONAZOL2OMG  ppp 
CETOPROFENO 100M INJETAVEL 24.000 7,56 181.440,00 

033 CETOPROFENO 50ME INJ-TA VEL 24.000 5,58 133.920,00 

034 CIMETIDINA 150MGÍI '. INJETÁVEL 18.000 2,45 44.100,00 

035 CIMETIDINA 200MGi COMPRIMIDO 24.000 0,50 12.000,00 

036 CINARIZINA 2SMG COMPRIMIDO 180.000 0,64 115.200,00 

037 NARIZ CÍtNÃ 75MG COMPRIMIDO 120.000 0,64 76.800,00 

038 1 CIPROFLOXACINO 25 N COMPRIMIDO 120.000 0,55 66.000,00 

039 CLARITROMICINA 251 :• /5ML  SUSPENSÃO 70.000 72,30 5A61.000,00 

040 CLINDAMICINA 3 k -  CÁPSULAS 100.000 6,40 640.000,00 

041 CLINDAMICINA 600r - INJETÁVEL 12.000 9,15 109.800,00 

042 CLORANFENICOL_W INJETÁVEL 18.000 8,87 159.660,00 

043 CLORO ODr POTA' DM1 - INJETÁVEL 9600 0,47 4512,00 

044 CLORETO DE SÓDIC L INJETÁVEI. 	1 - 7.200 0,35 2.520,00 

045 CLÕRIDRATO DE LU £44. INJETÁVEL 9.600 - 6,40 - - -61.440,00 

046 CLORIDRATO DEO \lMG INJETÁVFL 	-- - 2.400 23,27 55.848,00 

047 CLOTRIMAZOL 10 CREME 	-- -- 9.600 7,22 69.312,00 

048 COLAGENASE #CL FE 1 POMADA 20.000 40,96 - 	819.200,00 

049 COMPLEXO B2ML -  INJETÁVEL 7.2001 2,29 16.488,00 

050 

-_INJETÁVEL  
3 6.0001 3,931 141.400 

PREFII lURA DL - 
ir 
 AtARA 
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ESTADO DO PARÁ 

fl'REFgITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

DEXAMETASONAQ14G/MLI9ML  ELIXIR 	 .600 	2,45 	23.520,00 

052 DEXTRTNA 5QIVIG/ML -- - INJETÁVEL E195.000

000 

263,12 3. 9À6.800,00 

053 DICLOFENACO DE SÓDIO SOMG  COMPRIMIDO 72.000 1,38 99.360,00 

054 DICLOFENACO DIETILAf1ÓNIO GEL 100.000.  9,04 104.000,00 

055 DICLOFENACO POTÁSS4CO 50M - COMPRIMIDO 1.200 0,16 192,00 

056 DICLOFENAC0SÓDR.q7SMG,13 A  . 	INJETÁVEL - -. 180.000 1,46 262.800,00 - 

057 DOPAMINA0,5MG/M IOML  INJETÁVEL 30.000 4,10 .123.000,00 

058 DOXAZOSINADE4MG COMPRIMIDO 9.600 7,05 67.680,00 

059 ERGOMETRINA 0,2MCL/ IL INJETÁVEL 100.000 3,93 393.000,00 

060 ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 18.000 2,29 41.220,00 

061 EI1LEFRINA 1OMG/ML  INJETÁVEL 120.000 2,95 354.000,00 

062 FORMOL11- - -- - - -  SOLUÇÃO - - 12.000 32,74 2 880,00 

FOSFATO DE SODIO MONOBAS O + FOSFATO - 
063 . 

DE SOMO DIABASICO 
. SOLUÇÃO 	RETAL 

- 120 18,25 2.190,00 

064 FUROSEMIDA 2OMGr ML INJETÁVEL 600 1,02 612,00 

065 GENTAMICINA 20MG, ML INJETÁVEL 7.200 4,10 29.520,00 

066 GENTAMICINA4OMp, i'IL INJETÁVEL 12.000 3,11 37,3 20,00 

067 GENTAMICINA8OMGt ,5ML INJETÁVEL 24.000 3,44 82.560,00 

068 GLICOSE 25% 10ML INJETÁVEL 30.000 0,46 13.800,00 

069 GL F 1 •_  - - 	-.- INJETÁVEL  

070 áUdÉliNÁtOPL OIOML JETÁVEL 12.00C 

071 HHDROCORTONA INJEtÁVEL 1 	9h00 7,22 69312,00 

072 HIDROCORTONA5' G 

- - - 

U'JJETÁVEL 12.00C 18,08 21&960,00 

073 IODETO DEPOTÁSS 
--- 

- 

- 

XAROPE '18.000 7,32 131. 760,00 - 

074 MANITOL2O% 1 SOLUÇAO 18.000 .17,77 31 9.860,00 

075 MEBENDAzOL2&4 -.-- - 

-- 

 SUSPENSÃO 7.200 Q 

076 METFORMINA 500 COMPRIMIDO 18.000 0,16 - 	2.880,00 

077 METILDOPA SOOMcb  COMPRIMIDO 180.000 1,43 57.400,00 

078 METOCLOPRAMID, 412M  INJETÁVEL 180.000 0,68 122.400,00 

079 METRONIDAZOL+ UNA APLICADOR CREME VAGINAL 24.000 12,01 288.240,00 

080 METRONIDAZOL' COM°RMVHDO 3a000 0,78 23.400,00 

081 METRONIDAZOLSF ii10( L INJETÁVEL 240.000 5,85. 1.404.000,00 

082 NEOMICINA + BACI .I NA POMADA 24.000 3,78 90.720,00 

083 NIFEDIPINO 1OMG COMPRIMIDO 36.000 . 	2,59 93.240,00 

084 NEDINO20MG . -  COMPRIMIDO 36.000 0,16 5360,00 

085 NIMESULÍDA bOM'  COMPRIMIO 240.000 0,17 40.800,00 

086 NISTATINA 25.000 1 C/APL CADOR CREME VAGIr)IAL 9.600 12,16 116.736,00 

087 NITROFURAZONA2I L.0 . POMADA 1.200 14170 17.640,00 

088 EPIlNÉFRINA,' ÈÂRk T 
. 
4N1G/ML INJETÁVEL - 	 - - 24.000 - 7,89 189.360,00 - 

089 NORIPURUMIV 100 5ML -  U'IJ[TAVEL -- 6000 97,52 - 	585120,00 

090 OW5UI/ML  INJETÁVEL 	- 18.000 4,75 iL85.500,00 

Travèssa Sao José n° . Praci i Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68$90 000 
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Munic%o o Acará  
ESTADO DO PARÁ  

4fl:RIFPTURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
I 	 PODER EXECUTIVO 

091 	OXACILINA SOOMG INJETÁVEL 	24.000 	6,08 	145.920,00 

092 PARACETAMOL75OMG COMPRIMIDO 240.000 0,23 55.200,00 

093 PIRACETAM 200MG/ML INJETÁVEL 6.000 4,97 29.820,00 

094 POLISOCEL 3,5% 50 li SOLUÇÃO DE GELATINA 3.600 68,93 248.148,00 

095 RANITIDINA 25MG/ML 2 AL INJETÁVEL 18.000 1,22 21.960,00 

096 RANITIDINA 300MG COMPRIMIDO 180.000 0,171 30.600,00 

097 RINGER C/ LACTATO sdo ilL SIST FECHADO INJETÁVEL 1.200 256,53 Í 	307.836,00 

098 RINGER SIMPLES 500 Pj:L iST F tHADO INJETÁVEL 1.200 249,95 299.940,00 

099 SECNIDAZOL 1000MhÍ COMPRIMIDO 180.000 1,21 217.800,00 

100 SIMETICONA40)MG . COMPRIMIDO 180.000 0,18 32.400,00 

101 SIMETICONA 7SMG/ML: GOTAS 24.000 2,95 70.800,00 

102 SOLUÇÃO FISIOLÓGIC 100 ML IST FECHADO INJETÁVEL 720 565,91 407.455,20 

i 103 SOLUÇÃO FISIOLÓGIC 2SOML  ST FECHADO INJETÁVEL 960 311,98 299.500,80 

104 SOLUÇÃO FISIOLOGi SDML ST FECHADO INJETÁVEL 1.200 236,79 284.148,00 

105 SORO GLICOSADO 5 1 SIST CHADO INJETÁVEL 2.400 213,75 513.000,00 

106 SULFATO DE MAGNI 0% INJETÁVEL 4.800 2,45 11.760,00 

107 SULFKÍODESALBU1 LOA "/MIL 12 	-  3,11 _•PLQ 
108 SULFATÕ FERROSO 1L ' SUSkNSÃO • 	12.0001 3,93 47.160,00 

109 TENOXIcA020MG •• IJE . 	- 	 NÁ 
- ....29924±?&! 

1101 TIOCOLO.UIcOSIDE( . INJETÁVEL j 	6.000 	5,92 	35.520,00 

111 VItAMINA 1< 1OMG/ tTO NADIONA 	 INJETÁVEL 

OTALES11MADO 

7.200! 	55,87 	802.264,00 

- 	 --r ' • 

WW 
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Municipio 36 Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL VOA CARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PRE4ÃO PRESENCIAL.(SRP) N° 08080212018 

A 
Prefeitura Municipal de Ac 
Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor: 

Tendo examinado q EØ 

______ 	CCI! 

para 0 , 0 bjeto licitadc. e 

• Ós a firma (nome da emprsa) 	CNPJ n.° 

a 	apresentamos a presente proposta 1 n, 1 idade com o Edital mencionado, e declaramos que 

a) Os bens e/ou se fr os ) objeto licitado ofertados atende integralmente aos requisitos 

constantes na especif 	ão d Anexo 1 deste edital; 

b) Os preços cotado! 	luei' !todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decor 	es d licitação, de acordo com os lotes do A nexo li deste edital; 

C) Até a formalizaç 	cor itação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observado as condi 	r E ai; 

d) Demais especific i 

- Forma de Paciam p 
- Condição dos Ser: 
..PrazodeExecuçã 	e 	s: 
- Validade da Propc s 
-Dados bancários: 

Local e Data: 
Nome e Assinatura cic, 	res tante legal 
Papel timbrado do lici nte 

- 	 PREFEflUKAOE • po 

AVARA 
Travessa São Jose n° . 1 2fl - Praça lãffiatriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690 Of O 	 - - 



ANEXO IV 

¶ODEI DE cREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

PRE 
	

PRESENCIAL (SRP) N° 080802/2018 

rã 
ESTADO DO PARÁ 

A MUNICIPAL DO A SARA 
PODER EXECUTIVO 

raçaØaMatriz Centro — Acará 1 Pará — CEP 68690-qeO 

qunaçao,.. 

CNPJ n.°  
r ste ato representada pelo(s) (( 

CPF I  nacionalidade, estado civil, pi 
to, nor ia e constitui seu(s) Procura( 
oipalida ?, estado civil, profissão e õn 
Frefeit ra Municipal de Acará, para 

nte na licitação na modalidade de 
dbs re irsos legais e acompanhando 

II 

ra  

- 	 , com sede à 
tores ou sócios, com quIiflcação 
são e endereço), pelo ..presente 
Representante(es), o Senhor(es) 
epo), a quem confere(m) amplos 
a'ticar os atos necessários para 
EGAO PRESENCIAL (SRP) N° 
óonferindo-lhes, ainda, poderes 

SA negoc%preços e 
ilsbS ákSeordosg*kéber e dar 
QmÃ&aw rÇseLV de iguais 

rq 	)C Uí' NCV 1 iSTOR'A 

4 
PREFEITURA DE 

ISACARA 
uQ$cruINDDuMAvAHIS1út1l*. 



necessidades da S 
segue: 

a) Que até a pr 
processo Iicih 
ocorrências 

lunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

A MUNICIPAL D9 ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

CNPJ n.° 	com sede à 
te ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com quIificação 
nacionalidade, estado cMI, profissão e endereço) ___ 
itaçâo em epígrafe que se processa no processo administrativo 
aquisição de medicamentos hospitalares para a atender as 

tiunicipal de Saúde de Acara/PA, sob as penas da Iji, o que 

:e :; a inexistem fatos impeditivos para
a 
 sua habilitação no 1 presente 

' 	 como, que está dentq d obrigatoriedade de' declarar 
MC 

as $ Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
e: reere à observância do disrosto no inciso XXXIII do artiao 7° da 

não 

4,(qtore)?fl 	 1%) 

pre 	!tante  legal 

te 

PREFEITORAOEa 

Praça a 	

ACARA 
Js 

Matriz Centro Acará/ Pará— CEP  68690~ó~ 	 gr 

LRIÇÃ ) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E. DE SITUAÇÃO 
QUILA PERANTE O MINISTERIO DO. TRABALHO 

PRE O PRESENCIAL (SRP) N°08080212018 
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Matriz Centro - Acara 1 Para - CEP 68690-090 

!unicTpio d6 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

4 MUNICIPAL PO, IACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
A )S REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

PRE( ÃO PRESENCIAL (SRP) N° 08080212018 

A 	(nome 	da 	empresa)  CNPJ 	n.° 	- 	 , 	 com 	sede 	à 
reste ato representada pelo (-s) (diretores ou sócios, com c"ualificação 

completa - nome. RC CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)________ 
Interessado em parti ar da 	pitação em epígrafe que se processa no processo administrativo 
indicado que visa a tura o 	uisição de medicamentos hospitalares para a atender as 
necessidades da Sc *aria  iunicipal de Saúde de Acara/PA, DECLARO, sob penas da Lei. 
O PLENO CUMPRIM ro A S REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

Local e Data: 

Nome e Assinatura do repres tante legal 

KW 
Ums 



L() 	_ 
(8FIiã t4 % 

Municipio d5 Acara  
ESTADO DO PARA 

flREF4EITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
1' 	 PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 08080212018 

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

CNPJ sob n° ..............................por intermédia de seu representante legal o (a) 

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

(nome do representa legal) ;  .................................portador (a) da cédula 

de identidade RG fl°  ......................do Estado do ..................(Estado emissor 

do documento) e inscrito (a) tip CPF/.F sob n° ....................DECLARA, sob as 

sanções administrativas cabi'j'e.is e sob as penas da lei, ue.$ta empresa, na presente data, é 

considerada 

MICROEMPRESA cor forme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

14/1212006 e suas 

'i EMPRESA DE 

n° 123,de14112120 

Declara aind 

— preterênçia para cc 

Complementar na  1 

LJENO PORTE. conforme Incisc 11 do artigo 3° da Lei Complementar 

Ísus a'terações. 

ie, por 1 preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

taçá nja presente licitação, na forma da parágrafo 20  do art. 44 da Lei 

Je 14 d dezembro de 2006 e suas alteraçoes, não se enquadrando nas 

:par ág afo 40, art. 3°, do referido Diploma Legal. 

5pvse jrnte  legal 

itei 

lf 	 PREFEITURA DE I 

jp.  ACARA v 
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CLAUSULA 

1. 1 - Os prei 
DE/j\CARÁIS 

Munilio Acará 
ESTADO DO PARÁ 

FeREF?TURA MUNICIPAL Do AçARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 

MINI4TA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREÇÃO PRESENCIAL (SRP) N°080802/2018 

do ano de 2018, no ML:nicípo de Acará, Estado do Pará, 
Auncip 1 De Acará - Pará, sito a Tra; São José n° 120, Bahro.Centro, 
c' mcc -iédio do Exma. S ra, Prefeita Municipal, nos termos da Lei n° 
$le 2c  2, .ublicada no D.OU. de. 1 de julho de 2002, e das'..demais 

e face da classificação dafropesta apresentada no Pregão 
Ø832 18, RESOLVE . registrar os preços para futura aquisição de 
Iare ara a atender as necessid?des da Secretaria municipal de 
ndo r o os referidos preços oferecidos pela empresa cuja pro9psta foi 
lpai o certame supracitado. 

-bO BJETO 

brrieci ento combustíveis automotores pan PREFElTURk$.SICIPAL 
MINICIPAIS E/OU FUNDOS MUNICIPAIS são: 

Lu 

AI ASUJKICÍJ + NhSIftpflhJIN 	hKIUULAIU E1 W 
±1_íPÇIL9liHIiU: 	-- 	

OMPRIMiD( 	
a000ÈR 

002 	AOCLOVIR SOMGIG 	 CREME 	 2.400 	

he IIN
004 	AcJbOASÓRBKO4ft 	 INJETÁVEL 	36.000 

003 	ACIDOACETILSALICIL4JJ04 	- 	• . 	 0M1 M 	li -. 192.000--  

5P9AScOp2PiIt •-•--- 	GOTAS  

006 	ÁcIDOTRANEXÂMIctfG/ 	-. 	 -- 	-_INJETÁVEL  

007 	ÁGUABIDESTIA1S -- 	• 	- 	JIÃYFL. 	. 	48.000  

008 	AMICACINA SOOMG JJJIJ! 	
r 	

INJETÁVEL 	12.000  

009 	AMINOFILINA 24MG$JfJ4hYItt ii 	INJETÁVEL 	12.000  

010 	AMIODARONA, CLO 	 '1 /ML 	INJETÁVEL 	12.000 

011 	ÀMPICILINA 1G 	J. 	 INJETÁVEL1 	36.000  

012 	AMPICILINA 25OMGtJ!kIIt' . 	 SUSPENSÃO 	30.000 

014 ARGI ROL GOTAS 

015 ATRQP,NA 0,25/ 

016 BEN2ILPNICILIN 

017 BENZOÁ1t DE B 

018 BETAMETASON? 

José 

COMPRIMIDO 

rn-:PRATA1o%) 	• 	GOTAS 

INJETÁVEL 

CAIfr 00.000 Ui 	 INJETÁVEL 

SOLUÇÃO TÕPIÇI 

(IN. 	VÁVEL) 	 INJETÁVEL 

'aça 	Matriz  Centro - Acará 1 Pará - CEP 6869O- 	O 

240 

Z4iIt1i] 

PREFEITURA DE 

eAft 



(1 
Muni cipio ao Acara 	 - 

ESTADO DO PARA 	 - 

FREFEITURA MUNICIPAL DO AcARA 
PODER EXECUTIVO 

019 	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 	)ML 	 INJETÁVEL 	 7.200  

020 	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,2 	IG/ML 	 GOTAS 	 1.200  

021 	BROMIDRATO DE FENOTEROL 	AG/MI- 	 GOTAS 	 2.400  

022 	
BUPIVACAÍNAPESADAtGuCo. 	5MG/ML+ 	

INJETÁVEL 
8OMG/ML 	9.600  

023 	
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAI' (NA + 	

COMPRIMIDO 
DIPIRONA 10/250MG  	 180.000  

BUTILBROMETO DE EFcOPOLAI' 	NA + 
024 	

DIPIRONA4/500MG/rJlL 	
INJETÁVEL 	

36.000  

025 	BUTILBROMETO DE ESOPOLA 	INA 20M6/ML 	INJETÁVEL 	30.000  

026 	
BUTILBROMETO DE ESÇOPOLA 	NA + 

	 GOTAS 
DIPIRONA 10ML  	 24.000  

027 	CEF40TINA1G 	. 	 INJETÁVEL 	24.000  

028 	CEFÀZOLINA1G 	INJETÁVEL 	12.000  

029 	CEF1'RIAXONA 16 	 INJETÁVEL  

030 	CETOCONAZOL200MG 	 COMPRIMIDO 	30.000  

031 	CE.TOCONAZOL 20MGI vlG 	- 	CREME 	- 36.000  

032 	CETOPROFENO100M Ik 	 INJETÁVEL 	24.000  

o 033 CETOPROFENO SOM G-- 	- 	 INJETÁVEL 	24.000  

034 	CIMETIDINA 1SOMG/I 	 INJETÁVEL 	18.000 -------.---.---. --.. -- 
035 	CIMETIDINA200MG  À2 1 

ONARIZINA2SMG 	--- 	 -__OMPrnMIDO 	180.00 

037 	CINÂRIZINA75MG 	 COMPRIMIDO 	120.0 	 - 

038 	CIPRÕFLOXACINO 25 	6 	 COMPRIMIDO• 	120.00 

039 	CLARITROMIONA 259 	v1 /L 	- 	 SUSPENSÃO 	70.00   

040 	C1I40A0ICINA300M  

041 	CLINDAM1CINA 600m11 	1 	 12.000  

042 	CLORANFENICOL 1G 	 INJETÁVEL 	18.000  

043 	CLORETO DE POTÁSS 	)Mi.. 	 INJETÁVEL 	 9.600  

044 	CLORETO bE SÓDIO 	L 	 INJETÁVEL 	 7.200  

045 	CLORIÍRATO DE LID' 	NA 2V 	 INJETÁVEL 	 9.600  

046 	CLORIDIATO DE ON 	JSETRC 	A 2MG/ML 	 INJETÁVÉL 	 2.400  

047 	CLOTRIF4AZOL tOM 	 CREME 	- 	9.600  

048 	COLAGENASE + CLO 	FENIO 	 POMADA  

049 	COMPLEXO B 2M1- 11 	 INJETÁVEL 	 7.200  

050 	DËSLANOSÍDIO 0,4r í 	 INJETÁVEL 	1 36.000  

051 	DEXAMETASONA 011 	'ML 12 ML 	ELIXIR 	 9.600  

052 	DEXTROCETAMINA 	/ML 	INJETÁVEL 	15.000  

053 	DICLOFENACO DE 5 	50W 	 COMPRIMIDO 	72.000 	 - 

054 	DICLOFENACO DIE 	)NIO 	 GEL 	 100.000 

055 	DICLOF NACO P0 	) 	 COMPRIMIDO 	1.200 	-- - 

056 	DICLOFÈF'ACO SÓ 1 	$MG, 	1L 	 INJETÁVEL 	180.000  

- 	4REFEITURA or - 

-: 	 'tAcARA Ç 

Travéssa São José n°. 	Praça 	Matriz Centro - Acará) Pará - CEP 68690-000 	 \j 



flnrrrrri tri Ali ia,,r'ina, nr Ara nÁ r]ncrlp 1 unn 	 t.nrti 	i.ni nunn/-t 
1 	 PODER EXECUTIVO 

057 	DOPAMINA 0,5MG/ML 10ML 	 INJETÁVEL 	30.000  

058 	DOXAZOSINADE4MG 	
1 	 COMPRIMIDO 	9.600  

059 	ERGOMETRINA0,2MG/ML 	- 	INJETÁVEL 	100.000  

060 	ERITROMICINA 500ME 	COMPRIMIDO 	18.000  

061 	ETILE9RINA_1OMG/ML 	INJETÁVEL 	120.000  

062 	FORMOL 11 	SOLUÇÃO 	12.000  

063 	
FOSFATO DE SODIO M9NOBASIfO + FOSFATO 	

SOLUÇÃO RETAL 
DE SODiO DIABASIC.O 	$ 	 120  

064 	FURÕSEMIDA_2OMG/:ML 	 INJETÁVEL 	 600  

065 	GENTAMICINA20MGYM 	Ji 	 INJETÁVEL 	 7.200  

066 	GENTAMICINA40MG!ML 	 INJETÁVEL 	12.000  

067 	GENTAMICINA80MG/i, ML  

068 	GLICOSE 25% 1OML 	-- - 	 INJETÁVEL 	30.000  

069 	GLICOSE 50% 10ML 	 INJETÁVEL 	24.000  

070 	GLUCONATO DE CÁLC!( 	OML 	 INJETÁVEL 	12.000  

071 	NIDROCORTISONA 1001 	i 	 INJETÁVEL 	 9.600  

072 	HIDR&ORTISONA 500 	 INJ,E 	V 	^12900  

073 	IODETO DE POTÁSSIO 	 XAROPE  

074 	MÁ'1f00,20% SOLUÇÃO 	18.000  

075 	MEBENDAZOL 20MÇ3 	SUSPENSÃO 	
1 	

7.20  

076 	METFORMINASOOMG 	- 	 - 	COMPRIMIDO!  

078 	METOCWPRAMIDA 	2M 	 INJETÁVEL 	180.00 	_____ 

077 	METILDOPA SOOMG 	 COMPRIMIDO  

079 	&IETRONIDAZOL + NINA 	APLICADOR  

080 	METRONIDAZOL4OÓ 	 COMPRIMIDO 	30.000 

081 	METRONIDAZOL5MW0 	 INJETÁVEL 	240.000  

082 	NEOMICINA + BACIT 	IA 	 POMADA 	24.000 	 _____ 

083 	NIFEDIPINO 1OMG 	1 	 COMPRIMIDO 	36.000  

084 	NIFEDIPINO 20M6 	 COMPRIMIDO 	36.000  

085 	NIMESULIDA 100MG 	 COMPRIMIDO 	240.000  

086 	NISTATINA 25.000 UI/ 	C AP 	1DOR 	CREME VAGINAL 	9.600  

087 	NITROrURAZ0NA 2 	 POMADA 	 1.200  

088 	NOREPINÉFRINA, BIT 	RA 	) 	MG/ML 	 INJETÁVEL 	24.000  

089 	NORIPÕRUM IV 100 	ML 	 INJETÁVEL 	 6.000  

090 	QCITOcINASUI/ML 	 INJETÁVEL 	18.000  

091 	OXACILINA SOOMG 	INJETÁVEL 	24.000  

092 	'ARACETÁMOL 750 	- 	COMPRIMIDO 	240.000  

093 	PIRACETAM 200MG 
	

INJETA' Ei. 	 6.000  

094 	POLISOCEL 3,5% SIM 	 SOLUÇÃO DE 	ÉLAtiNA, 02 	 \ -- 
095 	RANITIDINA 25MG/I 	1L 	 INJETA' EL 	18.000  

096 	RANITIDINA_BOOMG 	-- 	 COMPRI! IDO 	180.000 

/ 	 PREFEITURA Ot 

DÇR4 
Travessa São José n0. 	Praç 	Matriz ( entro - Acará 1 Pará - CEP 6 690-CC Ii 	L-'\ 

1 	 .1 	1 



Municipio o A cara  
ESTADO DO PARA 	 ____ 

FREFITURA MUNICIPAL Do A CARA 
PODER EXECUTIVO 

097 	RINGER C/ LACTATO 5QQAL SIs'T 1  FECHADO 	 INJETÁVEL 	 1.200  

098 RINGER SIMPLES 500i' L?lSTjjjLHAL'O IiJETÁVEL 1.200  

099 SECNIDAZOL1000MG 1 COMPRIMIDO 180.000  

100 SIMET'CONA4OMG COMPRIMIDO 180.000  

101 SIMETICONA 75MG/tAL  GOTAS 24.000  

102 SOLUÇÃO  FISIOLÓGI4 1 	L O M IST FECHADO INJETÁVEL - 720  

103 SOLUÇÃO FISIOLÓGIC ! UML 5 ST FECHADO INJETÁVEL 960  

104 SOLUÇÃO HSIOLÕGIC OML 5 ST FECHADO INJETÁVEL 1.200  

105 SORO GLICOSADOSO .1 SISTr CHAPO INJETÁVEL -2.400  

106 SULFATO DE MAGNË yP INJETÁVEL 4.800  

107 SULFATO DE SALBUÍ 1 Lo,4r p/ML_120ML XAROPE 18.000  

108 SULFATO FERROSO 5 ML  SUSPENSÃO ••  12.000  

109 TENOXICAN 20MG INJETÁVEL 96.000  

110 TIOCOLQUICOSIDEO  INJETÁVEL 6.000  

111 V1TAMINAK1OMG/F TOM NADIONA INJETÁVEIr - 7.200  

TOTAL ESTIMADO  

1. Razão Social; 
2. CNPJ n° : 
3. Erdereço; 
4. Telõfone e endereç e etrôn 	o; 
5. Nome do represent, nt Ieg 

CLÁUSULA SEGUND DO 	EÇO 
ÃNEMâ- 

preços registr cs po 	rão ser, revistos em decorrt nela d 'eventual redução dos preços 
praticados no mercad' de 	to que eleve o custo dos s rviços ou bens registrados, cabendo 
ao árgão gerenciadc ron 	er as negociações junto ar's ornecedores, observadas as 
disposições contidas r 111 	1 	do inciso II do caput do art. 	5 c a Lei n°  8.666, de 1993. 

2.2. Quando o preço 
superveniente, o órg 

s:ri 	tornar-se superior ao pre o pra 
rer 	dor convocará os forneced )re s p 

cado no mercado por motivo 
ra negociarem a redução dos 

preços aos valores pi o os 	'lo mercado. 

2.2.1. Os fornecedor I i3 	e aceitarem reduzir seus prço aos valores praticados pelo 
mercado serão libera c 	romisso assumido, sem1i :açã de penalidade. 

ordem de eia çï 	os fornecedores que aceitarem ri luzir seus preços aos valores 
de mercado observar s 	ação original. 

2.3. Quando o preçol tornar-se superior aos p' e os r gistrados e o fornecedor não 
puder cumprir 	rnpr o co 

- 
sp 	árgão gerenciador poderá: 

' - 
' 1 	PREFEITURA DE 

ACARA 
Travessa ,  São José no . , iça 	atriz centro - Acará / Pará - CEP 686 i01 - no 

UMA NOVA Vt9JA. 



•1 •  

Munic7io o Acará 
ESTADO DOPARÁ 

LIRA MUNICIPAL DO.A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ipromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
ação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

ores para assegurar igual oportunidade de negociação 

ciações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
do as medidas cabiveis para cibtenção da contratação mais 

de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 

a respeitar os prazos de entrega constantes do Edital 

vaIidS d:a 
assinar Ti 

ITRATAÇAO 

i de Registro de Preços. o fornecedor registrado poderá ser 
) de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
)rização). 

sua 
ie o 

de 

NTA 	Ci 

JeráH 	flÇ 
ime 	nc 

munE 	'1 

não 	rfr 

injust 

ti!' dIILlIUF pooera seu prqrrogaoo, por iguai perl000, por 
lor, e aceita pela Administração 

era OBRIGATORIAMENTE assinar o contrato através do 

ELAMENTO DO REGISTR 

dó, garantida a previa defesa; no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ação, nas seguintes hipotes 's 

ara/PA, quando 

exi9ências contidas no Edital ou na ata de registro de prqços, 

ntr deixar de firmar o contré acima mencionado, 

fl 
y t 

 

PREFEITURA DE 

't'ACARA 
LflIOOStOIlSTHUNouMANOl(Aüsl 6fiA. 



1 	 1 

6.1. As questões 
administrativamente W '6 
exclusão;, e qualquçi, 

lnhÉí. IEU4j s?Jj ms  1 	 1 % 

stFi,rtda,adatdsSe £ffiRMPA com 

a. 3) 
no ar 

a.5) razõesdP inte 
da Lei, Federal n° € 

b) pelb tQrnecedor, 

5.2 O cancelamento 
fundamentada 

5.3 Qualquer comuni 

5.4 A solicitação do 

30 
caso 

.1 	 - 

iv• 	Munic:p:o ao Atara 
ESTADO DO PARÁ 

EITURA MUNICIPAL DOMARÁ 
PODER EXECUTIVO 

scisão administrativa do contrato, por um dos motivos eIncados 
.666/93; 

resentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78, inciso Al, 
n ô determinarem; 

diante solicitação por escrfto, çorriprovar estar impossibilitado de 
nento Convocatório. 

adido de processo administçativo, devendo a decisão 'final ser 

ili-rente do pedido de cancelamento será feita por escrito. 

eçr para cancelamento do registro de preço não o desobriga do 
d4ate a decisão final, a qual devera ser prolatada no prazo de ate 

ínisti wistas no htrümento 
as razoes da edtdo 	 k u 

r der causa à 
Lei Fe4i n. 

eistrjj se 

II  

TESTEMUNHAS: 

EITUA MUNICIPAL DE ACARA/PA 
CNPJ N° 05.196.54810001-72 

FORNECEDOR 
CN!J N° 1 

3€90 QO 

PREFEITURA a 

O THUPrOO O 0* NO lO 



1 	
MINUTADO CONTRATO 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAU9E, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Fernando Guilhon s/n°, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 11. 750. 869/0001-70, representado pelo(a) Sr (a) AMANDA 
OLIVEIRA E SILVA e, de outro lado a firma__________________ , inscrita no CNPJ (MF) sob o no 

estabelecida 	 doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 	, portador .da Cédula de 
Identidade n° 	SSP/ e CPF (ME) n° 	 têm entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são part$ integrantes o Edital do Pregão n° - e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e 
da Lei n° 8.666/93, mediante as ;,cláusulas que se seguem 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJEjO 

O presente,, Contrato tem como objeto qmsição de medicamentos hospitalares 

CLAUSULA SEGUNDA  DO VALO4k DO CONTRATO 

1 O valor 4este contrato, de R$ 	 ( 	 ) 

2 Os quanti$atzvps indicados na Plapilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão e na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando a  Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPAIRO LEGAL 

1 A lavratuadq presente Contrato decorre da realização do Pregão n° 	 , realizado com fundamento na 
Lei n° 10.52O 4 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas ifigentes 

CLAUSÜLA QtJÁRTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 A exedição deste Contrato, bem c? to os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas contratuais c pelos 
eceitos d dirçio publico, aplicando ' , e-lhes, supletivamente, os princípio da Teoria Geral dos Contratos e as 

uisposiçõç 4ç,direito privado, n forma 10 artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
1.

mesmo diplopijegal 

CLÁUSULA Q!JJNTA - DA VIGÉN04 E DA EFICÁCIA 

1 O prazode ,gGpcia  deste Contrato s4 a de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
inicio e vnc1n1eno em dia de epedien devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

CLÁUSPL4 4X.TA - DOS ENCARtOS DO CONTRATANTE 

1 Caberá ap CONTRATANTE 

-ptffl r acesso dos emrados da CONTRATADA as depe'ndências do CONTRATANTE para a 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 :.. lVT- 

1 .2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 

1.4 - dcs oh er os produtos que no apresentarem condições de seremdbnsumidos; 

1 .5 - solicitar a troca dos prndutos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
Almoxarifado: 

1.6 - solicitar, por intermédio cl' Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos 'i :to deste Contrato: 

1.7 - comunicar d Cn' [RÁt 4DA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
kdiatameme o fornecirncntn. se for o case. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1:caberá à COls1RATADA: 

1.1 - sponder. em relação ao re 	 seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais corno: 

a) salários: 
b) seguros er acidentes: 
e) taxas, impostos e contribuições; 
d) indeni7ações: 
e) vales-rL'eiço: 
t vales-transuerte; e 

- 	g outras que ponntu'a enharn a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2 - ipanter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
_ia\nvulo empregaucio com o órgão; 

1.3 - manter, ainda. os seus eis pregadcs identificados por crachá, quando cm trabalho, devendo substituir 
t imediatamente qualquer uni deles q seja  considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

CONTRATANTE: 

1,4 -,tos peitar as normas e proccimc.itos de controle e acesso às deperidêr ias do CONTRATANTE;.  

1.5 - responder pelos danos vazsa&los diretamente a Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa iiU dolo, cïtranLe o fornecimento do produto. não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalii.açàe cli o acolílPanharnento  pelo CONTRATANTE; 

1 .6 -  - responder, ainn, puç quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE. quando e'ç teniajn sido ocasionados por seus empregados duranie o fornecimento do prõ4uto; 

1.7 - efetuar a en'rcgE. do ;wodui.b objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 

• 	 : 
É No 120 



Estado do Pará 
OOVE1LNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

QR11 

 

interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Alino'carifado; 

1.8 - efetuar a troca do, producci. considerados sem condições de con;unio, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas do recebimento comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os escIarecimctths que Julgar necessário; e 

1.10 -  a obrigaçao de marttLrse.ti1urarLtc  toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições tc habililsào e qualificação exigidas no Pregão ii" 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIG.AÇÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

À CONTRATADA caberá ainda: 

1.1 - assumir a responsabi1icNd por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social ,c trabalhista em igor. obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vinculo empregaticio Com o CONTRATANTE; 

1.2 - .assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica ideàçldçátes de irabaiho quaxto. em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou eu) eonexào'Iom ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;.: 

3 -,assumir todos o; encargos de possível demanda trabalhista civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do produto. originariamente ou vncuIad por prevenção, conexão ou continência, - e 

1.4 - assumir, ainda, a reponsalilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato. 	- 	1 

2. A inadimplência da CONTRA1'AD k, com referência aos encargos estabelecidos tio item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamentoã Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 

,_-Çontrato nzüo pi qual a CONTRAIADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
ssiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NON& - DAS OaurJAçÕES GERAIS 

1. Deverá a €ON]'RATADA obsrvar, ambérn, o seguinte: 

	

1.1 - 	exprcssame;tç proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vige cia d 4 Contrato; 

1 2 - cixpressarnenLe pr ibida, i veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração dh .'ONTI4i\ F'NTE; e 

vedada a subcor:piiL çào de'outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉG.\1A - DO OMP NIIAMLSTO E DA FISCALIZAÇÃO 	 . 

° 120 1V SÃO JOSÉ N 
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Estado do Pará 
dOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 	

.1 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
•tço de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

1. Este contrato será acompanhado 
CONTRATANTE, permitida a contrat 
atribuição 

2 As decisões e providências que ul 
solicitadas a Autoridade Competente 
medidas convenjerfles 

3 A CONTRATADA devera manter p 
vigência do Contrato, para rcpresenta-1 

CLUASUÍJA DECIMA PRIMEIRA 

- - . A alestaçào das ituras correspondcn 
o CONTRATANTE, ou a outro sen'id' 

CLÁI SULA DÉCIMA SEGUNDA - 

1. A despesa com o fornecimento do pit 

CLÁUSULA DÉCIMA TER( EIRA - 

1. A CONTRATADA deverá cprescnLL 
mediante ordem bancária credda cm 
contados da apresentação dos dumen 

2. Para efeito de ca da pagarneo.a a 
regularidade fiscal para com ai ,  egurid 
sede doCONTRATADO e o FGTS, em 

3. O CONTRATANTE li reserva-se o dii 
--não estiverem em perfeita' condiRões d 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir 
devidas pela CONTRAT '\DA. nos temi 

pagamento será efetuado 5. Nenhum  
financeira, sem que isso gere direito à a! 

ti. Nos casos de eventuais aIraos de 
para tanto, fic 	IMO q a COT1VCflCIOQlR a 1 

acima referida e a correspor&dcrie ao efe 

LM = 1  

Onde:  

ssarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das 

osto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
iministrativamente sempre que for necessário. 

4 ATESTAÇÃO 

ao fornecimento do produto caberá, ao Chefe do Serviço de Almoxanfado 
designado para esse fim. 

DESPESA 

ode que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária. 

O PAGAMENTO 

nota fiscal para liquidação e pag4rnento da despesa pelo CONTRATANTE, 
)nta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

iginal ou em fotocópia autenticada. 

to de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
onsumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas 

.o montante a pagar os valores corrspondentes a multas ou indenizações 
deste Contrato 

CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
ação dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento 

nento desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
a de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
ro pagamento da parcela, ser a seguinte: 

TVSAOJO5EN°120 



sobre o valor total deste Contrato, no as 
lo da comunicação oficial; 

TV SÃO JOSÉ N°120 

de inexecução total, recolhida 

Estado do Pará 
VERNO MUNICIPAL DE ACAflÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUflE C 's 

N = NúmerõddiÉs entre a data ptevist4 para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da nareela a ser napa 

Índice de compensação fiiapccira 

365 

1 = (6/100) 

365 

= 0.0001644 

X = Percentual da taxa anual 

6.1 - A compensação tinaric 
posteriormente. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - O 

1. Este Contraio poderá sei alcradc, 
Adrninisiraçào do CONTRAI ANTL  ci 

Qfl 1 A ntrni A flITT i 4 - 1W 

1. No interesse da \dmmisLraçào 
aumentado 011 supra udo até o Iimtc 
e 2°, da lei n°8.666:93. 

2. A CONTRA FADA fica •abiigada 
ereni necessários, até o limite ora p- 

3. Nenhum acréscimo ou supressao pc 
rado entre a partes de acordo celeb 	 . o 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O. 

1. Pela inexeducão total ou parcial 

seguintes:.aiçõês 

1 1 - advertência 

644, assim apurado: 

prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

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

tUMENTO OU SUPRESSÃO 

ONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
5°/ (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1" 

citar nas mesmas condições licitadas 	acréscimos ou supressões que se 
to, calculado sobre o valor a ser contr: 

exceder o limite estabelecido 	 salvo as supressões resultante 

ftLiLIJJ%UL 

Contrato, ou pelo descumprin*nto 	prazos e demais obrigações 
ANTE poderá, garantida a prévia de 	aplicar à CONTRATADA as 



0,5% (cinco d& 
r total deste Co: 

B, deixar de atei 
Cláusula L5etiin 

0,3% (três déci 
r total deste Co 

ila Sétima deté Ce 

nsão tempo r4ria de 
ECIPAL DE L4UD1 

de licitar e dq corar; 
itação e da amola 

por ceni 
pelo CC 
subitens 

por cento) sobi 
pelo CONTRA 
1.7 e 1.8 da 
oficial; 

(a) FUI,,  

Ficar 
direito 1 
seja pro 

2.1 - cnsejar o retardaiht't( 

2.2 - não mantiver a proos 

Estado do Pará 
VEWO MUNICIPAL DE ACARÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 3  n)» 

por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
o, quando a CONTRATADA, injusfificadamente ou por motivo não aceito 
totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
te Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 

por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 
o, quando a CONTRATADA, injUstificadamente ou por motivo nãõ aceito 
te à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

cipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do 
até 2 (dois) anos. 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
sa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
Spria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

cução do objeto deste Contrato; 

2.3 - comportar-se de n,oik 

er fraude t'isô&; 

ou fraudar ni eNecuço do Contrato; 

lebrarocontto, 

de entregar oumeação exigida no certame, 

itar do cume t4ão  t' 

idades citacj 	a ci NTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
edores do C NTRA 

L
ANTE e, no que couber, as demais penalidades referi das no Capitulo IV da 

pedimento o eco cida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
em relação um do ventos arrolados no item 2 desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta 
acionadas 

dveftêneia e de imj dimento de licitar e contratar com A;nistração do CONTRATANTE, 
das a ('ONJRAT 

E 	juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos 4 serem 

rv SÃO JOSÉ Noi2o 



1 Este Contrato flca vinculado —  aos ti 

AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e da 

1. As questões decorrentes da execuçao dest 
processadas e julgadas no Foro do Munfipi 

a. 

E, para firmeza e validade do que foi p
'

tua 
para que surtam um só efeito,':, às 1 uai 

1 	 Estado do Para 
'IVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
1 fl FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0  M&~ 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA Ii 

1. A inexecução total ou parcial do Co 
8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unila 
nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 
mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por ac rdo e 
conveniencia paça a Administração do 1 

2.3 - ju4icial, nos termos da leg 

3. A rescisão administrativa ou ,  ajnigá 
competente. 

3.1 -  Os casos de ressão , co 
contrad tório e a ampla defesa. 

ri ÁTTQTTI A ní'rn,IA (UTAVÁ 

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

e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
Lei mencionada, notificando-se q CÇNTRATADA com, a antecedência 

as partes, reduzida a termo ,, no' precesso da licitação, desde que haja 
TRATANTE; 

ão vigente sobre a matéria. 

-verá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

ÍCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATMM 

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

Instrumento, que não possam ser .dirimidas administrativamente, serão 
de ACARA, com exclusão 'e qualquer outro por mais privilegiado que 

lo, lavrou-se o presente Con trato  .m'a  3 (três) vias de igual teor e forma, 
,, depois de lidas, são arsinjl.' pelas representantes das parte, 
testemunhas abaixo 

PÁ, em 	de 	 de 

ANTE 
	

CONTRATADA(0) 
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