)nt,3êPARA
MUhIIÜIPAL DE SANTA IZABEL DO
PREFEIT[JR,A
'
cARVALHo
pnrnclo MUNIcIPAL cAP' ruoÉ DE

'

EDITAL

FREGÃo: oi Ueq!:PMslP

Pará' doravante denominada ENTIDADE
da Prefeitura Municlpal de Santa lzabeldo
que estará.:Y:"":""1"?;l1T
que
DE LICITAÇÃo, torna público aos tnteressados'
documentação e propostas de empresas
;,:"il;n"":)''r,..
REGrsrRo
"rr*inar sRp trt". oittzotS/pMSrp,
pretendam participar áo ÉnecÃo
'ARA
poR LOTE' REGIME DE ENTREGA PARCELADA',
pnEcõ
'RESENCTAL
DE PREÇOS, DO Tlpo MENOn
p"l1-!:."llual cONTRnrnÇÃo DE EMPRESA
que tem como objeto: Resistro !",
DO
MANUTENÇÃo pnevENTlVA E CORRETIVA
oÊ
execuçÃo
PARA
ESPECTALIZADA
MUNICípto oe
DA ZONA URBANA E RURAL DO
srsTEr\/lA DE tLUMlNaçÃo PUBLICA
Termo de Referência
relacionados e especificados no
devidamente
PARA,
DO
IZABEL
sl\í\tTÁ
no 10 520' de
com as regras estipuladas na Lei
- Aiiex() Vl, cleste Edital tutlo de conformidade
Decreto n"
Decreto No 7.892, de 2310112014,
08/08/2000,
de
3.555,
no
Decreto
1-7ili.il2.Oo2.

o Pregoeiro

:.J:::filX:

o";;;;;;;.i,.'ã

lê"t

3.ô93de2Oi12l2ooo,DecretoÍ.1o3.784de06/04/01,Leir]o'B.07Bde11l11l1990,Lei
Contplemerl,iarl23del4tl2t2oo6elegislaçãocorrelataa.plicando-se,subsidiariamente,aLei
8.666,c)e21106/g3,comsLlasalteraçÕesedemaisexigênciasdesteEdital'
EDITAL:
1.1. DATA DE LANÇAMENTO DO
<

'''

oo'o o=

t'"t'"oÇoo'
e

lt:'i

rri

*il#r+lê}íl'§S

o'ali; oii;i;i a; u;iaa' oia;ia oii;i;i

aa

1.3. MEIOS DE PUBLICAÇÃo:

no
Estado, Jornal de grande circulação
da
Avisos
de
Estado e Quadro
Prefeitura.

1/ DATA E HõRA PARA CREDENCIAMENTO
Dos

20r$312S1

àeCeerMeNro E ABERTURA
ENVELOPES 01 E 02:

NTCNgIMCNTO E AEHRTI.JRA DOS
K"ITXVELOFES:

1.6.

-

DlsPoNltslLlzAÇÃo oo

I

às'1 4ir00min

ffiuniciPal

1.5, LOCAL PARA CREDENCIAMENTO'

1

t;i: jr.l:',i

de

Trabalho e Promoção Social (Sala de
Reuniões), situada na Rua
Jose Amâncio, s/n, Centro - Santa
lsabel do Pará

EDITAL:

ffieradquirido Permanente de

na Sala da Comissão
Licitação, no horário de 08:00 às'12:00h

DO OBJETO

.!.i * A presente licitação tenr por *ê:ietc: "REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
PARA ExEcUÇÃO DE
cONTR.ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA
E RURAL DO MUNICíp1O Or SANTA
1LUMINAÇÃO pUgl-lcA DA ZONA URBANA
IZABEL DO PARA".

rJ-

,<

n

=No Df

DE SANTA IZABEL DO PARA

"-pÃl-aôtó ITIüUF,iICIPAL cAP' NoE DE cARvALHo
'PRHFEITURA
murutclPAL
1.2 _ DO VALOR

1.2.1-OValormáxrmoparaaquisiçãodosmateriaisdoobjetodestecertame'queaAdministração
respectivos itens'
preços praticados em mercado para os
corn
acordo
cle
será
pagar,
a
se dispÕe
púb'ca Municipar a firmar as
a Administração

-A existência de preços registrados

1.2.2

Áao ooriga

contrataçõesquedelepoclerãoadvirficando.lhefacultadaarealizaçâodelicitaçõesparaaquisição
do registro terá
que, em igualdade de condições' o beneficiário
de um ou mais itens, hipotese em
da Lei Federal 8'666/93'
preferência, nos termos do § 4o do art 15
2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL

da secretaria
dia 2oto3l2o18às 14:00 horas' no Prédio Amâncio' s/n'
Aabertura do certame ocorrerá no
pi"*áçao sociãi(§;i; á" Reuniões)' situada na Rua José
Municipal cie TrabalÀ"ã
Centro - Santa lzabel do Pará'

2.1-

Poderão ParticiPar clocertametodososinteressadosdoramodeatividadepertinenteao
Edital e
de credencramento constantes deste
.onàições
u,
preenchere,
oue
0[]Jeto cja contratação
ao objeto desta licitação' o
poderão participar ou ofertar propostas,
I:;:"^1"#i"J;;"1'interessadas
o valor global'
quai será julgado pelo menor preço' considerando-se

3,1.

4

-

-

DO CREDENCIAMENTO

4.l.AsernpresasparticipantescleverãoSeapresentarparacredenciamentojuntooPregoeiroesua
sua carteira de
legal' o qual deverá estar munido da
representante
um
apellas
conl
apoio,
de
equipe
da representada:
no procedimento licitatorio no interesse
identidade, sendo o único admitido a intervir

4.l.l.ocredenciamentoseráefetuadocomaentregadaseguintedocumentaçáo:
a) Carteira de identidade (RG, CNH);
da empresa:
b) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado

b.1)EstatutoouContratoSocialem'rigor,devidamenteregistrado,emsetratandodesociedade
de documento de eleição de seus
comercial, e, no caso de socierlaoe poi açÕes, acompanhado
aorrrinistradores;
de todas as alterações ou da consolidação
b.2) os <jocurnentos acinra <jeverão estar acompanhados
respectiva,
civil, acompanhado de prova de diretoria em
b.3) tnscrição do Atc constitutivo, no caso de sociedade
exercício;
estrangeira em
b.4) Decreto de Autorização, enr Se tratando de empresa ou sociedadedireitos e assumir
expressos Seus poderes para exercer

functonamento no país, no qual estelam
prática de todos os demais atos inerentes ao
obrigações enr clecorrência de tal investidura e para
certame.
c) Se rePresetrtante legal:

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
'
'PREFEIT'URA
muulclPAL cAP. NoE DE cARVALHo

Éniaôló

poderes
acompanhada do contrato social' com
c.1) Procuração (pública ou particular) da licitante,
para
qualquer fase deste Pregão' notadamente
para o procurador manifestar-se em seu nome em

formularproposta,lancesverbais,declararaintençãoderecorrerourenunciaraodireitode
interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA;

g'

possa
poderes para que a pessoa credenciada
c.2) Documento equivalente da licitante, com
proposta,
fase deste Pregão, notadamente para formular
manifestar-Se em Seu rlome em qualquer
coM
ou renunciar ao direito de interpor recursos'
lances verbais, declarar a intenção de recorrer

FIRMA RECONHECIDA;
devidamente registrado no orgáo competente'
c.3) copia do Estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhadodedocumentodeeleiçáodeseusadministradores,paraSecomprovaroAdministrador
de credenciamento;
com poderes para assinar procuração ou termo

d)Seempresaindividual,oregistrocomercial,devidamenteregistrado,

e)Declaraçãodequecumpreplenamenteosrequisitosdehabilitação;
- ME ou empresa de pequeno porte-EPP, a comprovação
pela
de CERTIDÃO SIMI'LIFICADA expedida
rjes,tar condição será efetuada mediante apresentação
n" iog' art- ao' do Departamento Nacional de
Junta comercial (conforme lnstruçáo Normaiiva
DE
publicada no DOU de 22t05t2009) ou DECLARAÇÃO
Registro do Comércio, de 30/04/2009,
11', do
COMERCIAL', segundo previsão do art'
ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA
complementar no
gozar dos benefícios outorgados pera Lei
Decreto no 6.20412007, paraque possam

fi Em se tratando de microempresa

'123106,

no item anterior deverá ocorrer quando do
g) A apresentação da certidão/declaração referida
dos efeitos da Lei complementar no 12312006'
credenciamento, sob pena de não aplicação
h)AfalsidadededeclaraçáoprestadaobjetivandoosbenefícrosdaLeiComplementarnol2312006'
em outras
Codigo Penal' sem prejuÍzo do enquadramento
caracterizará o crime de que trata o ar:.299,áo
figuraspenasedassançÕesprevistasnosubitem'lBldesteEdital'
perante o Pregoeiro ficará impedido de
4.2. Orepresentante legal da licitante que não se credenciar
preÇos, de declarar a intenção de interpor
participar da fase de lances verbais, de negociação de
durante a reunião de abertura dos
recurso, de renunciar, enfim, prru ,"pr"úntar a licitante
,,Proposta" ou "Documentação" relativa a este Pregão'
errvelopes

verbais e mantido o seu preço
4.?.'t. Nesse caso, a licitante Íicará excluÍda da etapa de lances
das propostas e apuração do menor
apieserrtado na proposta escrita, para efeito de ordenação
preço.
5

-

OBSERVAçÕES

a Certidão/Declaração da Junta
a) A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui
Comercial.

éo''\

)*,84r
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MUNIcIPAL cAP' t'toÉ oe cARVALHo

o instrumento deve estar
b) se, o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física,
Social)' que comprove a
;co;::panhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato
lci; rlirniciade do outorgante;

jurídica (empresa licitante)' fica
c) se, o reconhecimento de firrna for em nome da pessoa
que o cartorio já o terá examinado e
cirsperrsada a apresentação do ato constitutivo, vez
vertficado a legitimidade do signatárto'

d)orepresentantedeverá,obrigatoriamente,apresentaroreconhecimentodefirmaemnome

pois' caso o outorgante não faça
de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO'
de "Habilitação"'
mais parte da sociedade, a enrpresa será inabilitada na fase
pessoa deva assinar a
e) caso o contrato social ou o Estatuto determirlem que mais de uma
a falta de qualquer uma
procuração (pÚblica ou particular) ou o documento de credenciamento,
a empresa inabilitada na fase de
delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo
"Habilitação".

5-SITUAÇÕrsrspeclAlsNoAToDoCREDENC|AMENTo
da outorga de credenciamento
5"1 Na hipotese dOs documentos que comprovem a regularidade
que cumpre plenamente os requisitos de
(estatuto, contrato social etc.), a DECLARAçÃO Oe
fase de credenciamento, que por equívoco
habilitação ou qualquer outro documento referente à
poderão ser retirados dos
estela clentro do envelope de "Froposta" ou de "Habilitação"'
que procederá a nova lacração deenvelope'
i.jspectivos envelopes, pelo proprio representante,
da licitante tirar as copias dos
5,? i.ia fase cie creclenciamento será, permitido ao representante proposta e/ou de habilitação
envelopes de
cocurrnentos necessários, polrentura retirados dos
S.3oPregoeiroouaEquipedeApoiopoclerãoconferircomoriginalosdocumentosreferentesao
credetrciarnento antes <ia abertura da sessão'

"confet'e com o original" em cópia simples
5.4 Êrn nenhuma hipotese se aporá carimbo de

tiradaciecopiaauten'ticac,la.omesrnosedigaemrelaçãoaosdocumentosdehabilitação.
(ver art' 32' da Lei
Tal cópia sinrples é o rnesnro que documento não apresentado'
8666/93).

5.5Nãoprecisamdeternloclecredenciamentoe/oudeprocuração:osociogerente,oadministrador
apresentar os documentos previstos na
eleito, o prcprretário ou assemelhado, clevendo estes
alínea

"8" do item 4.1.1 deste Edital'

DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO:
6 - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
de proposta de preços e documentação
6.1. A sessáo para recel:imento e abertura dos envelopes

parahabilitaçãoserápÚblica,iirigidaporUmPregoeiroerealizadadeacordocomoqueprescrevea
Leino10.52ot2oo3,Decretono7,B9?l2O13,Decretono3'555/2000enaLeino8'666/1993,noque
com este Edital e seus anexos'
Cor.ibei lapiicação subsicliária), e em conformidade

ô.i. l"i, data e

ui

Edital' antes do início da sessão' o
Ytora aptazaclas, cortsrantes do preâmbulo deste
junto à equipe de apoio na forma do

rriiciessátlo oLr seu representarrte legal deverá se crederrciar
ii.etri 4.1 e seguintes.
o ingresso de novos proponentes uma vez
ti.3. i\té o término do credenciamento será permitido
que a sessáo aincla não tenha se rniciado'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

v;,,e

proponentes,
6.4. Declarada a abeftura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes
pelos
clanrlo-se início ao recebimento do envelope da proposta e apresentados
credenciados.

a
6.5. íJs proponentes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes Separados e encadernados'
(ENVELOPE No 2),
proposta de preços (ENVELOPE No 1) e a documentação de habilltação

momento em que' com a
devrdarnente encadernada e ordenada de acordo com o Edital e numerada,
um vencedor ou
abertura do ENVELOPE No 1, dar-se-á início à fase de classificação indicando
vencedores.
erro de transcrição, desde que
6.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum

do processo, não será
náo cause dúvida quanto ao seu conteÚdo ou não atrapalhe o andamento
motivo para exclusão do procedimento ltcitatorio'
7 - DA PROPOSTA DE PREçOS (Envelope no 1)
parte frontal os seguintes dizeres:
7.1. As licitantes deveráo apresentar envelope lacrado, tendo na

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:

,,rrtilÍ:fii','i-}íií\filtàJfdâ#ipÀi**ffiSAr\$TAlxAffiffiLü*TÂffiÂ:eÂ
impressa por qualquer processo
7 2. A proposta deverá ser apresentada em originai, digitada ou
e dela devem constar:
eietrônico, sem cotaçÕes alternativas, enlendas, rasuras ou entrelinhas
e carimbo do cNPJ (MF)'
7.2.1. Papel timbrrado da empresa, ou identificado com aRazâo Social
datada com a Última folha
endereço, número de telefone e/ou fax, e-mail, cEP, devidamente
do banco, da agência e dos
contendc a indicação e assinatui'a do representante legal da empresa,
EconÔmica federal ou Banco do
respectivos codigos e número da conta corrente no Banco da caixa
pagamento, bem como a indicação
Brasil para efeito de ernissão de Nota cle Empenho e posterior
pessoais e qualificação (cargo/função ocupada) do

do rtotne, nÚmero dos documentos

responsável pela assinatura do contrato;
pelo representante legal da
7.2.1.L A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida
dos envelopes Proposta;
licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abeftura
ser preenchida pelos dados
7.2.1.2.A falta do CNPJ e/Ou endereço completo poderá, tambem,
no 02 - "Documentos de
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope
Habilitação";

em modelo proprio'
7.2.2. Cotação dos preços dos itens ofertados com base na "Proposta"
desde que contenha todas as informaçÕes ali previstas;
porLOTE,fixoseirreajustáveis' 7.2.2.L AIicitantedeveráinclicarospreçosunitáriosetotal
despesas relacionadas à
7.2.2.2. Nos vãtr.lres propostos deverão estar inclusos todas as
seguros, encargos sociais e
execução do contrato, inclusive aqueias decorrentes de impostos,
concedidos;
fretes, bern conro deduzidos quaisquer descontos que venham a ser

PREFEITURA MUNIICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
(R$)' em algarismos
7.2.2.3. So serão aceitos preços em moeda nacional, ou seia, em Real
caso de divergência,
arábicos e, de preferência, por extenso, prevalecendo este Último, em
tlesprezando-se qualquer valor alem dos centavos;
julgamento será de exclusiva responsabilidade
V "2.2.4. A cotação apresentad a para efeito de
da Iicitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração;
'1.2.3. lrTdicaçáo clo prazode validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem:

contados da data de
7.2.3.1. A proposta deverá ier validade mínima de 60 (sessenta) dias'
abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitação";
o mesmo será
7,2.3.2. Caso este ptaza náo esteja expressamente indicado na "Proposta",
considerado como aceito para efeito de julgamento'
quaisquer
7.2.3"3.A proposta deverá limitar'-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
no Edital;
alterrrativas cie preço ou qualquer outra condição não prevista
uteis, contados a partlr
7.2.3.4.prazode entrega do objeto licrtado deverá ocorrer até sete dias
do recebirnetrto da Nota de Enrpenho
tenham sido conhecidos apos
7.4. Sob pena de desclassificação, mesrno que os fatores impeditivos
qualquer dos itens do objeto do Edital
a adjudicação, jamais serão aceitas propostas com oferta <je
que não seja de primeira qualidade e dentro das rrormas técnicas.
não estejam expressamente
7.5. Caso os prazos esiabelecidos nos subitens 7.2.3 e 7.2.3.1
aceitos para efeito de julgamento'
inrjicados na proposta, os rnesn"ros serão considerados como
máximos estipulados' conforme for o
caso seja infornrado prazo em desacordo colll os mínimos e/ou
e, não sendo alterados eSSeS prazos'
caso, o Fregoeiro e faculta<lo à realização de diligências,
desclassificará a proposta da licitante'
será interpretada como não
7.6. A otnissão de qualquer despesa necessária à perÍeita aquisição
pleitear acréscimo apos a abertura da
existerrte ou já incluÍda nos preços, não podendo a licitante
prcposta.
os licitantes limitar às
1.7. Não serão consicleradas as propostas com alternativas, devendo
especificações deste Edital.
esclarecimentos sobre a
7.8. O Pregoeiro pcderá, Caso julgue necessário, solicitar maiores
composição dos Preços ProPostos.

T.g.Aposapresentaçãodaproposta,nãocaberádesistência,salvopormotivojustodecorrentede
fatc superveniente e aceitc pelo Pregoeiro'

7.10'Sepormotivodeforçamaior,aadjudicaçãonãoocorrerdentrodoperíododevalidadeda
proposta,ecasopersistaointeressedoMUnicípiodeSantalzabeldoPará,poderásersolicitada

mínimo'
proirogação geral da validade acima referida, por igual ptazo' no
por parte da licitante' das
plena
aceitação,
na
7.11. A apresentação das propostas implicará
condrçÕes estabelecidas neste Edital'

T.l2.Aposapresentaçãoclaproposta,nãocaberádesistência,salvopormotivojustodecorrentede
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro'
7.13. Será DESCLASSIFICADA a proposta que:
nesta licitação;
7.13.1. Contiver cotação do objeto diverso daquele requerido
Anexos' seja omissa ou apresente
7.13.2. Não atenda as exiEências do pi"t"Àt" Édital e seus
julgamento'
irregularidade, ou apresente defeito capaz de dificultar o seu

de

5à

;.U_?
DO PARA
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zero, incompatíveis com oS preços de mercado
7.13.3. Apresentar valores irrisclrios ou de valor
quando se referirem a materiais e lnstalações de
acrescidos dos respectivos encargos, exceto
parcela ou à totalidade da remuneração;
propriedade da lrcitarrte, para os quais ela renuncie à
praticados no mercado' com os custos estimados
7.13.4.Contenha preços incompatíveis com os
disposiçÓes orçamentárias da Prefeitura'
para aexecução do obleto desta l-icitação e com as
T.,l4.consiatadaaexisiênciadepropostamanifestamenteinexequível'estaserádesclassificadapelo
de lances
pregoeiro, com a consequente exclusáo do respectivo LICITANTE da etapa

cuja viabilidade não tenha
z.14.L serão considerados inexequíveis aqueles preços

sido

deritonstrada Pelo licitante
Ü

- Dü JULGAMÉNTO DAS PROPOSTAS

GLOBAL'
propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO
i3.1. Para julgamento e classificação clas

observadasasespecificaçoestécntcaseosparâmetrosminimosdedesempenhoequalidadeeprazos
maximosparaosfornecimentos,definrdosnesteEditaleemseusanexos.
S.2.Analisadasaspropostas,serãodesclassificadasasqueforemelaboradasemdesacordocomos
termos deste Edital.

8.3.Seráproclamacloc|assificadoeaindaconcorrentenocertamelicitatorio,oproponenteque
preços até 10%
global, e, em seguida, as propostas Com
apresentar a proposta de rnenor preço
lX da Lei
propostas' conforme disposto no art 40' vlll e
superiores àqueles, ou as 03 (tres) melhores

tfla.s2yt2003paranovadisputa,pormeiodelancesverbaisesucessivos'devaloresdistintose

decrescentes, até a proclamaçáo do vencedor'
S.4.Casoduasournaispropostasescritasapresentempreçosiguais,serárealizadosorteio,também
para determinação da ordem cle oferta dos lances'

B.S"oPregoeiroconvidaráindi.ridualmenteoslicitantesclassificados,deformasequencial,a
apresentaremlancesverbais,acomeçarpeloautordapropostaclassificadademaiorpreço,seguido
valor'
dos demais, em ordem decrescente de
ao último apresentado'
g.6. somente serão aceiios lances cujos valores sejam inferiores

S.T.OPregoeiropoderá,motivadarnente,estabelecerlimitedetempoparalances'bemcomoovalor

oupercentualmínimoparareduçãodoslances,mediantepréviacomunicaçãoàslicitantese
expressa menção na Ata da Sessão'

S.B.AdesrstênciarJeapresentarianceverbal'quandoconvocadopeloPregoeiro'implicaráa
pela
a manutenção do úrtimo preço apresentado
da ricrtante da etapa de rances verbais e
excrusão

propostas'
licitante, para efeito de ordenaÇão cias
as licitantes
dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro,
competitiva
g.g. o eilcerramento da eiapa
qualificadasmanifestaremseucjestnteresseemapresentarnovoslances.

8'l0.Analisadasaspropostasapreseniadaseconcluidaaetapadelancesverbais,aclassificação
preços'
finalfar-se-á pela ordem crescente dos
para o Município de santa lzabel do Pará a
8.10.1. Será considerada como mais vantajosa
aceito' obtido na forma da
o MENOR pnrÇo GLOBAL' proposto e
proposta da licitante que ofertar
condrção anterior;

, :,:_,-i^ i^ ^.imnira nrccciíinq.a orranto aos
8.1t).2.Emseguicia,oPregoeiroexaminaráaaceitabilidadedaprimeiraclassificadaquantoa«
a respeito'

motivadamente
serviqos definidos neste Eclital e valor, decidindo

íde
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PREFEI"TURA Mt..,NIclPAL DE SANTÂ |ZABEL oo
pRlÁclo MUNIGIPAL cAP' t'toÉ or cARVALHo
proposta de menor
g.,i.l. o Pregoerro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da
preÇo, no sentido cle que seja obtido meihor preço:

pela Administração Municipal de
8.1í.1. Se o menor preço estiver em desacordo com o estimado
Santa lzabel do Pará;
S.ll.2.Mesmodepoisdeencerradaaetapacompetitiva,ordenadasasofertaseexaminada'quanto
proposta classificada em primeiro lugar' ou seja' a
aos serviços e valor oferlado, a aceitabilidade da

de menor Preço;
preço;
8.11.3. Se não for aceita a proposta escrita de menor
g.11.4.Se a licitante detentora do menor preço desatender as exigências habilitatorias;
8'11'3 e 8'11'4' Serão examinadas as
8.11.5. Na ocorrência daS situações previstas nos subitens
à habilitação da licitante que tiver formulado a
ofertas seguintes e a sua aceitabrlidade, procedida
até a apuração de uma que atenda
proprersta, na orclem de classificação, e assim sucessivamente'
às r;ontjições deste edital;

B.it.6.Nahipotesedosubiternanterior,oPregoeiropoderánegociardiretamenteComoproponente
para que seja obtido o melhor preÇo'
presente', o Pregoeiro' considerando que o
8.11.7. OcorrendO a hipotese de apenas um licitante
Administração' e se do cancelamento do
produto é de natureza essencial para os interesses da
e' apos aberto o envelope
prejuÍzos ao erário municipal, poderá concluir o ceftame'

certame advier
de um Único lance que não poderá ser inferior
de proposta, solicitará do proponente a apresentação
a 5% (cinco por cento) do valor proposto'

S.l2.AposafasedelancesSeapropostamaisbemclassificadanãotiversidoofertadapor
proposta apresentada por ME

e houver
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte'EPP
estará configurado o empate previsto
proposta,
ou EPP ate 5% (cinco por cento) superior à melhor
no art. 44, § 20, da Lei Complementar no 12312006'
forma:
8.12"L Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
Pequeno Porte'EPP mais bem classificada será
8.12.L1. A Microempresa - ME ou a Empresa de
apos o encerramento dos lances' apresentar nova
corrvocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos
em 1o lugar no certame' sob pena de
proposta de preço inferror àquela considerada classificada
preclusão do exercÍcio do direito de desempate;
bem classificada, na forma do subitem anterior,
8.12.1.2. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais
cujas propostas estejam dentro do
serào convocadas as denrais ME',s ou EPP',s remanescentes
na ordem classificatoria, para o exercÍcio do mesmo
Irrrrrte estabelecrrlo no caput desta condição,
clireito.

8'12'2,NocasodeequivaiênciaciosvaloresapresentadospelasME,seEPP'squeseencontremno
sorteio entre eras para que se identifique
iiirite estaberecido no caput desta condição, será rearizado
aquela que prirneiro poderá apresentar melhor oferta'

B,l3.Nahtpotesedatiãocorrtrataçáonostermosprevistosnacondiçãoanterior,ofornecimentolicitado
em 1o lugar na etapa de lances'
será adjuciicado em favor da proposta classifrcada

8'l4.Verificadoqueapi.opostadeMENORPREÇoatendeàsexigênciasíixadasnesteEdital
classificada' observada
licitante declarada
quanto à "proposta" e à':nabllitação", será a respectiva
as disposiçóes da Lei Compiententar na 12312006'

8.15'Seapropostanáoforaceitávelouseoproponelltenãoatenderàsexigênciasdoato
convocatorio,oPregoeiroexaminaráasofertassubsequentes'naordemdeclassificação'atéa
apuraçãodeunrapropostaqueaiendaaoEdital,sendoorespectivoproponentedeclaradovencedor
e a ele acijudicaclo o objeto deste Edital'
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PREFEITL.'RA MUI'JICIPAL DE SANITA IZABEL DO PARÁ
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
g.15.1. DA pRoposrA CoNSoLIDADA - A proposta vencedora so será adjudicada/homologada,
novos valores unitários e totais
quantlo esta apreserrtar ao plegoerro a proposta final, adequada aos
(vinte e quatro) horas. caso não cumpra esse período
resurtantes dos rances finais, no prazo de 24
a empresa com oferla subsequente' e
estará automaticamente desclassificada, sendo convocada
sobpenadeaplicabilidadedassançõesprevistasnesteEdital;
na Av'
g.15.2.A planilha da Proposta de PreÇos consolidada, deverá ser encaminhada a cPL'

BarãodoRioBranco,1060-Centro-santalsabeldoPará'

prevista no objeto deste Edital e seus
8.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não
anexos.

previstas neste Edital' será
8"17. Se o detentor da nrelhor proposta desatender as exigências
e procederá à habilitação do licitante
inatriritado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes
procedtmento' sucessivamente' se necessário'
segurnte, na ordem de classificação, repetindo esse
para declarar o licitante vencedor'
até apuração de uma proposta que atenca ao Edital,
§ -DA HABILITAçÃO (EnveloPe

no 2)

lacrado
g .1 com vista à habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar envelope
i;r-rrrtendo na parte frontal os seguintes dizeres:

NOME DA ÉMPRESA:
C§IüPJ:

§htVÊLOPÊ

NO

I}?

*

''ilA,BILITAÇÃS"

pRHüÁo 011t2018 - pMslp
DÔ PARA'PA
PR§TSITURA MUNiSIPAL DÉ SANTA IXABfrt
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.2, DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS

n" 123' de 1411212006' para as
Em cumprimento aos arligos 44 e 45, da Lei complementar
observado o seguinte:
rrricroemp,resas e empresas de peclueno porte' será

a)

b)NaslicitaçÕesseráasseguraclo,comocritériodedesempate,preferênciadecontrataçãopara

as rnicroempresas e empresas de pequeno porle;
que as propostas apresentadas pelas
c) Entende-se por empate aquelas situações em
de ate 5% (cinco por cento) superiores a
rriicroernpresas e empresas de pequen6 porte sejam
proposta mais bem classificada,
pelas rnicroempresas e empresas de
d) No caso de equivalência dos valores apresentados
que se identifique àquela que primerro poderá
pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para
apresentar ntelhor oferta;
bem classificada
e) ccorrenclo o empate a rnicroempresa ou empresa cle pequeno porte mais

poderáapresentarpropostadepreçoinierioràquelaconsideradavencedoradocertame,situação
em que será acljudicado ein seu iavor o objeto licitado;

empresa de pequeno porte' na forma da
Não ocorrendo à coniratação da microempresa ou
se enquadrem na hipotese da alÍnea
,,e,,
seráo convocaiias as remanescentes que porventura
alínea
"c",naordernclassificatoria,paraoexercíciodomesmodireito;

f)

tr
PREFEITURA MI.JNIÜiPAL DE SAI\ITA IZABEL DO PARA
PAI.ACIC M[JNIC!PAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

"f" deste Edital o objeto licitado
Na hipotese de não contratação nos termos previstos na alínea
certame;
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
o clrsposto nas alíneas "e" e "f" somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
porte;
sido apresentada por microetlpresa ou empresa de pequeno
As microempresas empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil'
"Microempresa" ou Empresa de Pequeno
acrescentarão a sua firma ou clenominação as expressóes

,g)
h)

e

i)

porte," ou suas respectivas abreviaçÕes, "ME" ou "EPP", conforme O CaSO, SendO facultativa a
inclusão do objeto da sociedade (art. 72, daLC 12312006),
j) A comprovaçáo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigicla para efeito de assinatura do contrato,
l) Em cumprimento ao art. 43, da Lei complementar no 123, de 1411212006' para as
nric;roernpresas e empresas de pequeno porte, será observado'
da participação em certames
rn) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
para
efeito de comprovação de
lrcitaior'ios, deverão apresentar toda a documentaçáo exigida
regularidade fiscal, mestTlo que esta apresente alguma restrição,
o prazo de
ili Ii;rvencjo algurna restrrção na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
qUe o proponente for
r.jl, lotnü0) rlras Útets, cujo terrlto tniciai corresponderá ao momento em
da Administração PÚblica'
ili;,r..ii1i3ilo vencerlor clo certame, prorr"ogáveis por i§ual período, a critério
pagamento ou parcelamento do debito' e emissáo de
iJtriil il regularrzação cla tjocumentação,
negativa;
ever)tuais cetticlÕes negalivas ou positivas conr efeitos de certidão
implicara
e.i) /\ rráo regularização cla cjocunlentação, no prazo previsto no subitem anterior'
8'666/93'
Lei
previstas no art Bl ' da
decadência do direito a corrtratação, sent prejuízo das sançÕes
na ordem de classificação'
senijo iacultaclo a Arlrninisir-ação corrvocar os llcitantes remanescentes,
parc a assinaiuia do contratr:, ou revogar a licitação'
pena de inabilitação,
g.3. O detentor da nrellior oferla regularmente aceita, deverá apresentar, sob
Envelope no 02 Para evitar perda ou
sua ,,Documentação cie Habilitação" completa, dentro do
estar encadernada, numerada e rubricada
extravro, e facilrtar seu manuseio, a documentação devera
em iodas as vias, a seguir relacionada:
e. 6. 1 .

a)

bj

pa Hnsl utrAÇÃo_JUElD!(,Ar

Docunrentação dos Soclos ou diretores;
Registro Comercial, no caso de empresa individual;

alteraçÔes em vigor e SuaS alteraçoes'
e no caso de sociedades por
cle,yioatl]ente registraCcrs, en-l se tratando de sociedades conrerciais,
açcies, acornpanhadas de docunrento de eleição de seus administradores;
provas da diretoria
d) rnscrição clo ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acornpanhada de

c) /\tri Constitutivo,

ern exercício;

estatuto

ou contrato social e

de empresa ou sociedade
Decreto de autor-izaçáo, devidarnente arquivacio, em se tratando
país e ato de registro ou autorização para funcionamento,
estrangeira em funcionarnento no
exigir.
expeoúo pelo orgãc competente. quando a atividade assim o
porte' deverá Ser apresentada
pequeno
f) Tratando-se de microernpresas e empresas de
no art' 3o, da Lei complementar no 123' de
declaração de que cunlp:'em os requisrtos estabelecidos
favorecido estabelecido nos artigos
14 de dezembro de 2006, que está apta a usufruir do tratamento

e)

,,éo-t\
J§ N/.

N'%_ B

PREFEII,LjR.AMUNICIPALDESANI.AIZABELDoPARA
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'Wo ,,9

Procurador da licitante, com o
,1) a +9 cla referida Lei, asstnacla por socio, Dirigente, Proprietário ou
nuffiero cla identidade do declarante'
da Lei no 12312006' deverão
As EmPresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso
de Licitação, ainda que com ressalva'
apresentar toda a documentação exigida no Edital

g)

9.6.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)lnscrtçãonoCadastroNacionaldePessoasJuridicas(CNPJ)'
ú) Átrrrá de funcionamento do domicíllo ou sede do licitante;
c)CertidãoderegularidadeparaComaSfazendasFederaleUnião(certidãodetributosfederaise no
emitida no site (www.sefa.pa.qov'br)
dívida ativa da união), Estaduar (Tributária e não Tributária)
devendo esta Última ser do domicrlio ou sede do
caso de empresas com sede no Pará e Municipal,
licitante,esepossuirfilialnoMunicípiodesantalzabeldoPará/Pa;
no cumprimento dos
d) Ptova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular
(www.caixa gov br)'
encargos sociais instltuídos por Lel. Emitida no site

e)CertidãoNegativadeDebitosTrabalhistas,consoanteexigênciadoart.3o,daLei12.440,de
para emissão da certidão já se encontra
o7rc72o11 e art. 27, V, da Lei 8.666/93. O sistema
no link http://www'tst'qov'br/certidao' e
disponível no Portal do Tribunal superior do Trabalho,
portal do TRTB(1ir'q!^t:'{'§'L§'i"\i"$*}"}"il'
crescie o clia 04/01/2012 estádisponivei no
g.ô.2.1.

os docunlentos referentes à

copias simples' mas
Habilitaçáo poderão ser apresentados em

aconrpanhadoscomosorigtnaisparasererTlautenticadaspormembrodaequipedeapotodoPregáo'ou
de Notas Exceto as certidÓes emitidas via
por qualquer processo de copia autenticada por Tabelião
forem publicados em diário oficial'
internei que deverão ser originais, ou quanc.lo estes

,,confere com o originar" em cópia tirada de cópia
Ern nerrhurna hipótese se aporá carirnbo de
que documento não apresentado' (Ver art' 32' da
autenticada. Tal cópia sirnptes é o rnesmo
Lei 8666/93)'
a inabiritação do proponente'
g.6.2"2.os documentos aprese.tados com a varidade expirada acarretaráo

g.6.2.3osenvelopescorndocumentosrelativosàhabilitaçãodaslicitantesnãodeclaradas
(dez) dias úteis'
vencedoras serão cievolvidos no prazo de 10
deverão
pequeno porte ou microempreendedor individual
9.6.2.4. As microempresas, etlpresas de

apresentartoclaadocumentaçãoexigidaparaefeitodaregularidadefiscal,mesmoqueapresente
algunia restrição.
de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
9.6.2.5. Será irrabilriacia a iiciiante que cietxar
à
deste Edital, ressalvadas aS restrições relativas
apri.escrttá.los en.l desacorc]o Ccl-n aS exigências
de pequeno porte e do microempreendedor
r-egulariiade frst;al clas tnicroempresas, Ju. ",np'"'as
pera Lei complementar
no 123, de 14t12t2006, arterada
rircrrviduar, r10s terrnos da Lei comprernentar

i0812014.
,
,Ít ,-- --^r^ ^tn,,ma racírini
9.6.2.6.O§l",doart.43,ciaLeicornplementarl4Tt20l4',estabelece""Havendoalgumarestrição
nacomprovaçãodaregularictadefiscal,seráasseEuradooprazode0s(cinco)diasuteis,cujo
do
que a proponente for declarado o vencedor
termo iniciat corresponderá ao momento ern
critério da administração pública' para a
certaríte, prorrogávet ytor igual período, a
no 147 , de 07

-de

s

q4
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PREFEITT.!RA
'
Éniacto MUNICTPAL cAP. NoE DE cARVALHo

resutarização

do débito e emissão
ortioâirL;r[;,;)urrr,"nro ou prr"rirmentonegativa"'

de

efeito de certidão
eventuaiscerúidoes negativas ou posiiivas corn
dentro do prazo
g.(i"2.7.A(s) empresa(s) vencedora(s) que não apresentar(em) os documentos
para segunda
considerada(s) inabilitada(s)' passando
estar-reiectdo acima mencionado, sera(ão)
coiocada, subsequente.
9.6.2.3.casooenvelopededocumentaçãodasegundacolocadanãotenhasidoabertonasessão'será
para ser analisada sua documentação'
convocada a(s) ircltantes(s) terceira colocada

9.6.3.

a)BalançoPatrimonialeDemonstraçõescontábeisdoÚltimoexercíciosocial'jáexigíveise
financeira da empresa' vedada a Sua

a boa situação
apresentados na forma da lei, que comprovem
há
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados
substituição por l.lalarlcetes ou baianços
variação'
a
base
da proposta' tomando como
mais de 03 (três) meses da data de apresentaçáo
INTERNA-'.P-DI'
pREÇos-DlsPoNlBlLlDADE
DÉ
ocorricja no período, cro Íuotce GERAL
substituir'
ou de outro indicador que o venha
publicado pela Fundaçáo Getúlio Vargas - FGV
púbrico de Escrituração Digitar-spED, deverão
b) As ernpresas que se utiiizam do sistema

conlprovaraEscrituraçãoContábilDigital.ECDpormeioderecibodeentregajuntoàReceita
Fecleral,igualmente,devr:rãoapresentaroBalançoPatrimonialdoultimoexercíciosocialexigível.
Patrimonial e DemonstraçÕes
c) serão considerados aceitos como na forma da lei' o Balanço
Contábeis assim aPresetrtacios:

i-SoclerladesregidaspelaLeirf6.404lT6(sociedadeanÔnima):

ai
úi
c)

Publicados en'r Diário Oficial;
Publrcado; etn joi'nal de grande circulação;

sede ou domicílio da licitante com
por fotocopia rógistra<ja e autenticrJá i.', Junta Comercial da
situação
profissional de quem assinou o balanço que comprovem a boa
a certidão de Regularitjade
financeira.
(LTDA):
ll- sociedades por cota
-ào de responsabilidade limitada
Abertura e de Encerramento'
livro Dtario inãúii'" com os Teimos de da ficitante ou em outro orgão
a) por fotocopi,
o, sede ou Jo*i.itio
devidamente autenticado na .runta comLi.iut
registrados e
DemonstraçÕes contábeis devrdamente
;l''Éi:";:iJ"lpi, do Baranço e das ou
der Regularidade
domicílio da licitante' com a certidão
sede
autenticacias na Junta comerctal da

profissional

r1e

situação financeira'
quem assinou o balanço que comprovem a boa

lll-sociedadessujeitasaoreginreestabeleci<ionaLeino123'de2006-LeidasMicroempresasedas
Ernpresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

Termos de
a) Por fotocopia do livro Diário' incli'rsive com os
devidamenteautenticadosnaJuntaConrercialdasedeoudomicilio

Abertura e de Encerramento,
da licitante ou em outro orgão

equivalente; ou

b) Por fotocoPia clo BaiatrçcedasDen-ronstraçÕesContábeisdevidamenteregistradose
com a certidão de llegularidade
ou domicilio da licrtante'
auientrcados na Junta rjornercial da secle
que comprovem a boa situação financeira;
Profissional que assinou o bal;:nço

PREFEITURAMUNICIPALDESANTÁIZABELDoPARA
PNI.NCIOMUNICIPALCAP,I'IOÉOECARVALHO

Q# .*)

lV- Sociedade criada no exercício em curso:

a)

ou autenticado na Junta
Por fcltocopia do Balatrço de Abertura, devidamente registrado

Cornercial da sede ou domicílio da ltcitante,

9'6'3.1.obalançopatrrmonialeasdemonstraçõescontábeisdeverãoestarassinadospor
contabilidade'

conselho Regional de
contador, devidamente registrado e comprovado no
índices como condição
g.6.3.2 - A partir dos dados de Balanço, deveráo ser calculados os seguintes
pai"aahabilitação,resultantesdaapiicaçãodasseguintesformulas:
superior a 1,00;
ILC= indice de liquidez corrente, com valor igualou

com valor igual ou superior a 1'00;
ou menor a
IGE= indice Grau de Endividamento, com valor igual

ilã= ináo" de iiquidez geral,
1,00; ONDE:

;à

lí i

I

í l§'t

j ili{{..

yn1 §-1'

j r,

j

tji§.i'iil'

j1'{ f

f

'

lí,:i.

I}

i: li

1"

tls

i tli!

l.

i,.;\.\ll,{"J t.l&li

í

I - {}{}
.

t,

rl

.,;

i'i

l.

]

'

i

j

9.6.3.4-Deacorrlocornosarts.970e1.179,§2o,docodigocivil(Leino10'40612003)opequeno
ernpresárionãoeobrigadoàntanutençáodolivrodiárioenemaelaboraçãodoBalançoPatrimonial.
e
para efeito de aplicação do disposto nos arts' 970
9.6.3.5 - consiclera-se pequeno empresário,
da
caracterizado como microempresa na forma
1,179 dalei no 10.406/200.1, o empresário individual
art 68)'
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)' (LC 123'
Ler que aufira recerta bruta anualde ate
da
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede
9.6.3.6 - certidão negativa de falência e concordata,

empresa.aténomáxirnodeg0(noventa)diasanterioresàdatadapresenteLicitação.

e.6.4. AUALIFIcAÇÃo TÉÇNlÇA:

que possui habilitação técnica para atuar nas
9.6.4.1 _ A. enrpresa interessada cleverá comprovar
de aptidão para desempenho de ativrdade
obras e serviços ora licitados rnediante áárnprourção
pertrnerrteecompatíveiemcaracterísticas,quantidadeseprazos,comoobjetodalicitação'através
da apresentação clos seguintes doculrtentos:

6"'
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PRE[.ElTLjÊtÀMUNIcIPALDESAhITAIZABELDoPARA
Éar-ncto MUNiclpAL cAP' NoE DE cARVALHo
- CREA' em
g.6.4.2 - Certificado de ReEistro no consetno Regronal de Engenharia e Agronomta jurisdição e'
outra
em
que forem sediadas
situação regular e ern vigor, send-o-que as eÍnpresas
visto junto
consequenternente, inscriias
a«: CREA/PA.

.o

CREA Je-orig"m, deveráo apresentar, obrigatoriamente,

legal da empresa' indicando um Profrssional
9.6.4.3 - Declaração formal, passada pelo representante
tecnicamente pelos serviços previsios no Edital'
I-.labilrtado (Engenheiro Eletricista), para responder
junto ao GREA), cujo nome virá a constar da Anotação de
(rr-rdrcar o nome e número de inscrição
em questão' devendo juntar a comprovação
Responsabilidade Técnica - ART, relativa aos serviços
contrato de prestação de servtços ou outro
do vínculo errpregatício do(s) profisslonal(s), medlante
profissional e que esteja devidamente
instruniento contratual que clemonstrem a identificaçâo
tal comprovação será feita
CREA. Quanclo se tratar de socio da empresa licitante'
iL,,irrrtr..i.lo
;:ili i::l'v'ils

no

.lo ato constiit-ltivo da mesma

9'ü,4.4_ComprovaçãoclaqualificaçãotécnicadoProfissionalHabilitado,indicadoconformeitem
ou certicião fornecido por pessoa juridica de
t; rl,,.4.3 supra, rnediante apresentaçáo cle atestado
por certidão de Acervo Técnico expedido pelo
diieito públrco u, piiuroo, registraáo no CREA, e
cie serviços de característica semelhantes aos
CRF.:A, dertronstrando a capacidacle de execução
quais sejam:
consioerados rele'rantes ao objeto de licitação'
de^llunrinação Publica;
9.6.4.4.1 - Execuçaã àãS"ruiços e EficieÁtização
Ststema de Iluminação PÚblica;
de
9.6.4.4.4 - Exec.rçaà áã i.statàçao e N4anutençáo
Pública;
lluminação
g.6.4,4.3 _ Cr_,nstruçã,i,ju i'rnu corr sisten,a de
apresentação de
d,
T:.911't"
9.6.4.5 - comprovação cta quatiÍicação-iàln,.uloperaciónal
".T,?l:.?
de direito público ou privado' pot ?:ttl9?:^1:
certioão ou atestado fornecido po, p"rráá iurÍdita
que a empresa executou diretamente servlÇos
aoervci técnico expedido pelo GREA, demonstrando
quals sejam:
de características serneihantes ao objeto lrcitado'
de_lluminação PÚblica;
9.6.4.5.1 - fru.rçáã JÁ Sàruiços de Éficientização
de Sisterrra de lluminação Publica;
9.6.4.S.2 - F-xecução de lnstalaçao e wtanutu,1çào
lluminação Pública;
9.6.4.5.3 - Constru;ão O" HOU tom Sistenra de
3o' do
que atenOa,riàs fo,.n''alidades expressas nos § 1o e
9.6.4.6 - Somente serào aceiios atestaJãs
aitigo 30 da t-ei de Licitaçoes

I

.9.{i,5. DOS EEMAIS DCICUMEN'TOS:

cie sua habilitação, conforme deste Edital'
Declaraçáo de irrexisterrcia cie íato impedit}ro
ou
assinacias por soclo, dirigente, proprietário
assint como declarar ocorrêncras supervenientes,
oa identidade e CPF do declarante'
croclira;dor da licitante, com o número

ai

b)Declaraçãodequeâerfrpresanãoutilizamão-de.obradiretaouindiretademenores,nos

termos cio moclelo constante oo tieste Eclital'

c)Declaraçãoprtlpriaclcrlicitante.quepossuiestruturaeconrliçÓesparaofornecimentodos
prazos e exigências do presente termo de
com os
materiars, bens e ou serviços, em confoi'midade
refei'ência.

possui sede, filial ou representante na
Declaração expressa de que a empresa iicitante
a qualsquer necessidades da UNIDADE requisitante
Região Metropolitana de Belém, para atender

d)
da

PMSIP:

d'T%

'§roJw
t§ --]7Tr

PRETEITURA MUNI(;IPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALA.I:üO MUNICIPÀL CAP. NOE DE CARVALHO
do fornecimento do
ei Caso a ernpresa vencedora seja de Estado distir,to ou fora da região
de Belém' este deverá
material e ou serviço, e ilão püssua representante da Região Metropolitana

de uma filial ou representação na
apresentar Declaração expressa de que providenciará a instalação
a quaisquer necessidades da
Região Metropolrtana de Belern/PA, corn telefone fixo para atender
(trinta) dias apos assinatura da Ata,
ul,llDADE requisitante da pMSlp, no prazo máximo de 30
a fim de realizar a eficaz supervisão e
comprometencjo-se em mantê-la durante ioda a sua vigência,
pagamento de multa e demais
execução do Contrato, sob pena de cancelamento do contrato,
penalidades aPlicáveis.

lsabel do Pará, com a validade
Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município de Santa
vigente.

g)

para habilitação deverão estar:
9.6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados

ou cumprir o disposto nos
No prazo de validade estabelecido pelo orgão expedidor competente
siri:iterts acima;

a)

b)

[rrr nonre da licitante, corn ttútnero do cl',lPJ e com o endereço respectivo:

estar em nome da matriz; ou
a.'1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão
em norne da filial' exceto aqueles
a.2. Se a licitante fcr filial, todos os tlocumentos deverão estar
forem emiticlos somente em nome da

rlocumentos que, pela propria natureza, comprcvadamente,
por qualquer processo de copia autenticada por
matriz, pociendo Ser apresentados enr original, ou
que sejam exibidos os origitrais para a
tabeliã, de notas, r,u por copias não autenticadas, desde
imprensa oficial, sem prejuízo do disposto
conferência pelo Pregoeiro, por publicação em orgão de
no item 5.3 deste Edital.

Pequeno Porte e caso ela venha a ser
9.6.7. Enr se tratando de Microempresa ou Empresa de
n' 123t2006, deverá ainda apresentar o
contemplada com os benefícios da Lei complementar
seguinte documetrto:
de não haver nenhum dos
9.6"7.L Declaração firmada pelo representante legal da empresa,
podendo ser utilizado o modelo'
impedimentos previstos nc § 40, do art. 3o, da referida LC,
regularmente
g.6.g. será considerado vencedor o licitante que apresentou o menor preÇo e estiver
habilitado.
aos
g.6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
clocurnentos requericlos no preserrte Edital e Anexos'

s.6.10"-oBSERVAÇÃo
para

site oa Receita Federal na internet
a) o pregoeiro, sempre quanclo necessário, efetuará consulta ao
nc cadastro Nacional de Pessoa Jurídicacertiiicação sobre a regularicladc da inscrição da empresa
200, de 13t0912003' confirmando' ainda' a
cNPJ, em observância à instruçâo Norrnativa da sRF no

pela internet, junto aos sites dos orgãos
autenticrdade dos clemais docunrentos apresentados extr"aídos
emissores, para flns de habilitaçáo,
lingua estrangeira deverão ser entregues
b) Todos os documerrtos de habilitação emitidos ern
efetuada por Tradutor Juramentado e também
acompanhaclos da traclução para língua portuguesa
de Títulos e Documentos;
devidarnente consularizados ou registrados no cartório

E'
g,

ó0.'%

j*, Jo/
PREFEITLIRAMUI\llÜIPALDESANTAIZABELDoPARA
pnlÁcio MUNlclPÂt cAP. ruoÉ oe cARVALHo
portuguesa' também
;) iJocurnentos de procedêrtcia estrangeira, mas enritidos em língua
registrados no CartoriO de Títulos e
.ii..:;i.-;Llü ser apresetttados deviclatiteirte consularizaclos ou
Docurnentos;

d)

caso o orgão
As certidões que nào declararem expressamente o período de validade'
partir
da data de
a
dias
declare a vaiidade dos documentos, este será de 9o(noventa)

emissor não
de capacidade Técnica' que não
emissão. Exceto conrprovante cJe inscrição de cNPJ e Atestados(s)
estão sujeitos a Prazo de valtdade;
e) O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser devolvido ao
final do certame;
ocorrências
Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as
f)
presentes;
pelos proponentes
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e
g) A não apresentação do documento de caracterizaçáo da qualidade de titular, diretor' socio ou
mas será impedida de se
gerente, ou do procurac.lor, ou a sua incorreção, não inabilitará a licitante,
quanto ao contraditório'
manifestar e responder pcr ela, quanto aos lances e
10 - DA IMPUGNAçÃo

r oos RECURSOS

para recebimento das propostas, qualquer pessoa
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
(art'
providências ou impugnar o ato convocatorio deste Pregão
potJerá solicitar

esclarecirtentos,

o Pregoeiro'
do Dec. 3.555/2000), nteciante petição envia<la diretarnente
(vinte e quadro) horas'
prazo
alé24
de
1ü.1.1. Caberá c Preç;oeiro cieciclir a impugnação no

1?-,

data para realização do certame'
1ü.1.2.Acolhida a irnpugnação ao Edital, será designada nova
proposta'
exceto quando a alteração não afetar a formulaçáo de
modificar substancialmente a forrnulação das
1O.1.2.L Caso a decisão Dáo possua o condão de
representando' pois' uma tnovação e
propostas pelas empresas interessadas nesta licitação, não
da abertura da sessão;
sim ESCLARECIMENTO, nãc se fará necessário o adiamento
participantes interessadas'
10.1.2.2.A decisão será comunicada a todas as
tempestivamente impugnado o presente Edital,
sido
10.2. A entrega da prop.:sta, Sem que tenha
das condições nele estabelecidas'
implicará na plena aceitaçáo, por parte dos interessados,
licitante poderá, no final da sessão' de
10.3. DOS F{ECURSOS. Declarado o vencedor, qualquer
nrinutos, manifestar sua intenção de recorrer'
forma imediata e nroiivada. no prazo de ate 15 (quinze)
conr registro em ata cla sintese das suas razões'

l0.3.l.ConstatadapeloPregoeiroaadmissibilidadedaintençãoclorecurso,seráconcedidoao
recorrentÊ]oprazode03(três)diasÚteis,paraapresentarasrazÓesderecurso,ficandoosdemais
igual prazo' que

as contra razões em
licitantes, desde logo, intimadcs para, querendo, apresentarem
sendo-lhes assegurada vista imediata dos
começai-á a contar do termino co prazo do reoorrente,
elementos indispensáveis à deresa dos seus interesses'
licitarrte quanto à intençáo de recorrer' no
10,3.2. A faita cje maniíestaçào irnediata e motivada do
o Pregoeiro autorizado a
praz, fixado pelo Pregoeiro. irttllotlara preciusác desse direito, ficando
acijudicar c objeto ao iicitante deolai-acio vencecjor'
submetida à apreciação da autoridade
1ü.3.3. A decisào clo Frregcreiro di+verá ser motivada e
responsávei Peia iic;itação.
terá eÍetto sLlspenslvo'
1CI.3.4. C recurso cOntra deciSâ'..1 clo Pr'egoeiro náo

de

s»

t(,

§-*"
= No

!íty
/ü

§r

b^3- sl

PR.EI:ÊITURAtÚluNiÜlPALDEsAÍ{"i.AlzABELDoPARA
PALAc lo MUINIÜlpAL cAP' ruoÉ oe cARVALHo
apenas dos atos insuscetíveis
10.3.5. O acolhimento rlO recurso importará na invalidação

de

aproveitamento.
de declarado o vencedor do certame e
10.3.6. A sessão publica do Pregão so será concluída depois
de recurso
errcerrado prazo para nranifestação cla intenção de interposição
atos
.,1ü.3.7. Apos o julgarnento rlos recursos e das contrarrazÔes, e constatada a regularidade dos
vencedor' estando o resultado
piaticados, será a<Jjudicaoo o objeto do certame ao licitante declarado

competente' que irá analisar
Írilai da licitação sujerto à homologação pela Autoridade superior

a

dos atos praticados'
corrveniência e oportunidade da contratação e a legalidade

o recurso' devidamente
10.3.8. Se não reconsiderar SUa decisão, o Pregoeiro submeterá
a qual proferirá decisão definitiva antes da
informados, à consideração da autoridade superior,
hornologação do Procedimento.

'rr - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.,l.Aadiudicaç4}tloobjetodopreserrtecertameseráviabilizadapeloPregoeiroSemprequenão
houver recurso.
da autoridade competente e so poderá ser
11.2. Ahomologação da licitação é de responsabilida'le
proponente vencedora pelo Pregoeiro' ou' quando
realizada cJepois cla acljudicação do objeto à
houver recurso, peia proprra autoridade competente'
atender ao quantitativo total estrmado pata a
11.3. Quando a proposia da licitarrte vencedora não
poderão ser convocados tantos licitantes quantos
contratação, respeitacla a ordern de classificação,
observado o preço da proposta vencedora'
ícr' r:ece;ssário parar alcançar o totel estirnado,

ll4.Aposalronrolr:gaçácdaiicitaçÊir:,oregistrodepreçosobservará'entreoutras'asseguintes
r;ondiçÕes.

11.4,1.SeráincluidonarespectivaATAoregistrodos|icitantesqueaceitaremcotarosprodutosou

na sequência da classificação do certame
serviços oom preÇos iguais ao do licitarrte vencedor
na Ata deverá ser respeitada nas
11.4.2.A orclem de clatssifrcaçáo dos licitantes registrados
ccntrataçÕes.
1

nesta ordem:
1.5. Serão registrados na Ata de Registro de Preços'

bem classificado durante a etapa competitiva'
11.5.1 Os preços e quantitativos do licitante mais
que tivei'em aceitado cotar seus produtos em valor
11.5.2.Os preços e quantitativos dos iicitantes
igual ao do licitante mais bem classificacio'

n.aAEMISSÃ0DASscLlclTAÇÔESED0PRAzoDEATENDIMENTo
l2.l"ofornececorconvocadoquenáocutlprirasobrigaçõesestabelecidasnoContratoestará

sujeito às sançÕes previstas neste Ediial e Anexos'
a Prefeitura Municipal de santa lzabel do Pará
12"2. Liuarrc.lo con-iprovada a htpoiese acirrla descrita,
proximo fornecedor registrado na ATA'
convocrirá obedecida a ordem 'le oiassifrcaçâo, o

PREFEII"URAMUNICIPALDESANTAIZABELDoPARA
PNiÁCrO iVIUNICIPAL CAP. UOÉ OE CARVALHO
com a indicação' por intermedio
12.3. C obleto em aquisição deverá ser entregue de acordo

de

oficio, da Secretaria Municipal cie Obras - SEMOP'
13 - DA FISCALIZAÇÃo E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

decorrente deste Edital caberáo a servidor
13.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação
para
a qual determinará o que for necessário
inclicado pela secretaria Municipal tle obras - SEMOP,
art 67, da Lei federal no 8 666/93 e' na sua falta
iegullar-rzaçáo de faltas ou deÍeitos, nos termos do
cu intprdimento, pelo seu substituio legal'
Prefeitura Municipal de santa lsabel do
ij.2" p.s cjeciscles que ultrapassarem a competência do fiscal da
à autoridade administrativa imediatamente
r:,aia deveráo ser solicitadas fornralmente pelo fornecedor,
,;uperior ao fiscai, atraves ciele, em tetnpo hábil para a adoção de medidas convenientes'
os métodos de inspeção' verificação e
1li.3. O fcrnecedoi'tjeverá aceltar, antecipadamente, todos
a íornecer-lhe todos os dados' elementos'
rlontrole a se[ern adotados pela fiscalização, obrigantlo-se
que esta necessitar e que forem
erplicaçÕes, esclareclmerttos, soluçoes e cornunicaçoes 'Je
julgaclos riecessarios ao des;eirvolvimentc de suas atividades'
nada restringem a responsabtlidade única' integral
13.4. A existêncra e a atu;rçào cia Írscalização em
respectiva contratação, às implicações
e exclr_rsiva tlo forneceri.r, no que concerne ao objeto da
do mesmo modo que a ocorrência de
proximas e reÍnotas peranie o iv{unicípio ou perante terceiros'
não impricará em corresponsabilidade da
irreguraridades decorre.tes da execução contratuar
seus prepostos, devendo' aincla' o fornecedor'
Prefeitura lvlunicipal de santa isabel do Pará ou de

semprejuízodaspenalidadesprevistas,procederaoressarcimentoimediatooMunicíprodos
prejuízos apuraclos e irnpurtaclos às faliras em suas atividades'

14. DA ÜOÍ\ITRATAÇÃO DOS §ÊRVIÇOS

pelas normas fixadas pelo

clo obleto deste Edital reger-se-á ainda
i.)óciir;u cie Defesa Co Corisumicjor, l-ei no B 07B' de 11/09/90
pelas
terá o termo contratual que deverá ser asstnado
14,2. l\cotrtratação cjeuo,i"r^ettte clesta iicrtação

14.1.,\ contraiaçáo resi-iitante

i...iartcs,noprazocie0S(círtcoldiesÚteis,apartirdadatadaconvocaçáoencatninhadaaolicitante
velcedt-ir.

14'2' poderá ter Uma Úntca prorrogaçáo
{4.3. o pra'zo aeConvr.rca;çâi.r a r.lLie se refere o subitem
motivo justiíicado e aceito
qLiilirüo solicitaclo peio licitante, e desde que ocorra
coll-i o mesmo ,r-rrazo,
pela Admlnistraç:ão.

os termcs cla proposta vencedora e seus
ccnsiderai-n-se ciltlo parie integt'ante do contrato,
os denlais elementos concernentes a licitação'
arlexos, os docurnerrtos de iiabilitaçáá, cern cotno
que servirarn cje base âro processo licitatorio'

14.2$"

14..5.Se,porocasiãodaformaiiz-aÇãorlocontrato,ascertidõesderegtllaridadededébitodo
de Garantia por Tempo de
social (INSS)' o Fundo

Acijudrcatário perarrte o :iisiema cie segu|idade
com os prazos de validade vencidos' o
serviço (FG'TS), a Fazenua i'Jacional e Estaclual, estiverem
hábil de informaçÕes, certificando nos autos
oigão licitante verrficará a situeÇãc çlor rneio eleirônico

doprr.)cessoar-eç;ulai'idauee;.lltexartdoos'iocumentospassÍveisdeobtençãoportaismeios'salvo
ade d evid a rn oir (e j u stif ir:ad a
hábii de informações, o Adjudicatário será
14.6. sc. l-rão for possivei atuarizá-ios por meio eletrôrrico
de que
Úteis, comprovar a sua situação de regularidade
i-rctrficaclo pará1, l'io prazo ce 05 (cincc) clias

i

rn

possi

b

i

I

id

i'rI

'ob ,,ll)r'

d"%
iN' vol

pRtsi-E§i'uR/i" $Jiur{[C]!PAL DE SAN"IA IZABEL DO PARÁ
I'AL/IÜ iLT TI.Í U N iC' PI\l.'i AF " N C]E D Ê GAR VALHO
com prazos de validade
trata o subitetrr supia, mediente a apreseirtaçáo oas certiciÔes respectivas'
em vrgencia, sob peria de a contratação não se realizar'
(cinco) dias Úteis, trão apresentar a
14.7. euancio o Aclludiczttario, convocaoo 0entro do prazo de 05
assinar o contrato' será
situação regL;lar cie habilitação exigicia neste Edital ou se recusar a
e assim sucessivamente' com vistas
convocado outro licitante na orcjern de classificação das oÍertas,
à celebração da contratação.
encargos sociais ou tributos
14.8. Para fins de contratação, o licitante classificado que recolha
quando da assinatura do
rliferenciados, deverá informar a Secretatia de Administração e Finanças
ü

mesmo.
15 - DAS OBRIGAçOES DAS PARTES

15.'i, DO CONTRATANTE:
responsabiliclade de fornecer tcdas as informaçÔes necessárias
p3iâ o atenclirnento e Oesenvolvimento clos serviços para a contrataÇão;

a,

,\

e que estiverem disponíveis

para corrigir defeitos ou irregularidades
tr) Notificar por escrito a coI'ITRATADA, fixando-lhe pruzo
no atendinrento e deseltvcrlvirnento dos serviços,
e fiscalização da
c) lndicar um gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento necessárias ao
providências
procedenclo ao i"egistro das ocorrências e adotando as

sua execução,
previstos no contrato'
seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados
estabelecidas no contrato'
d) Efetuar os pagamentos devidos a coNTRATADA nas conciições

na execução dos serviços;
e) Notificar a coNTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada

competente' podendo' em
Fiscalizar a execução dos serviços, através de sua unidade
que atenderá ou justificará de
decorrência, solicitar providências previstas a coNTRATADA,

f)

penalidades previstas no contrato;
imediato. o náo atendimento sujeitará a CONTRATADA as
não cumprir o contrato'
g) Aplicar as penalidacies previstas, rta hipotese de a CONTRATADA
arcarrdo a referida com quaisquer
rnarrticras as situações rrormais de e;<ecução dos serviços,
preluízos qlre tal ato ti"ouxer a CCNTRATANTE'

{5.2. DA CONTRATADA:

de acordo com as
atendlnlenlÜ na execução dos serviços cieverãci estar
especificaçÔes deste i:dital;
dtretamente a Administração ou a
b) A CONTRA'IADA responsai.iiiizai-se-á pelos danos causaclos
do contrato, obieto desta licitação,
terceiros, decorrentes da suia cuipa <;u rloio quando da execuçáo
o fato de a
não podendo ser arguitio, para efeito de exclusão de sua responsabilidade'
de execução dos referidos serviços;
Administração procecier à fiscalização ou acornpanharnenio
cespesas e obiiga.ções relativas a salários'
c) A CONTRATADA responclera por iodas as
ietàfivas ao obieto contratual,
outras'p,"o''r,oencias
e
"ã^{r-LêÜtianãinistas
previdêrrcia sociar, impostos.. encargqs *à"ãÉ
e Lesislâção correlata,
respondendo, espeôiiiãániôhte, peiõ riàr'Jürü *ã;i
contratados;
serviç.s
os
para
êxecuiâr
apticáveis uo pu.rãát'õmôióg-ãàtô
a)

o

Foi-r-recimento

e

-'" i 'l ''

íffi+,,+ii

NO

UI6

&,##

panÁ
FIF{Êi:Ht:',ti§tA MUh{iülPÂL DE $gru:',Â IZABEu OO
F:/rLAClC ÍVit"ji\íl(: iPAL ÜAP. r'lclÉ nr CAF{VALHO
,
(i..rf.l
i|<aIADA assur'nir"á ,is responsabrilitjacies cle 5-'agarnentos de todos os impostos, taxas e
i.Í;
bem como
qu.:ris,-t,;';l ôítLtii de origelri Fecieral, Estadual e Municipal, ou que vierem a ser criados'
a
qualsquer encargos Jucliciais ou L:xtrajutliciais que lhes sejam rmputáveis, inclusive com relação
previstos;
terceiros, erl decoriêrrcia Ce celebração do corttrato e da execução dos serviços
(cinco) dias úteis
e) xta vigência do currtrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 05
todos
junto
CONTRATANTE,
ao
su$seqüentes a entrega dos objetos em questões, para cornprovar
contratual;
os pagamentos iegais e obrigatorios efetuados, inerentes à execução do objeto
pelo
pedido,
expedido
f) Dar rnícto a execuçáo do contrato a partir da data da emissão do
CONTRATANTE;

g) Respcnsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução da entrega do obleto do contrato,

na

fr:rma da iegislação em vlgor:
hi tiespertar. lgorosametlie e legislação enr vigor, bent como relativa à execução do objeto licitado;
-SEMOP;
i) Cumprir as retomeÍrdaçÕes técnicas da Secretaria Municipal de Obras
obrigações assumidas,
N/lanter clurante tocla a duraçâo tlo contrato em compatibilidade com as
toclas as r-,on,lições ce hai:ilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações.

j)

16 -

f]S CANOELAMENTC} DO OONTRATO

'lü.1. Ü prestador contratadr: pr:derá teí ü seu contrato cancelado. por tntermédio de processo
auriinistrativo específico, clsse§ulaCo o cr.:ntraditorio e a amPla deÍesa:
16.i.1 ..\ p,s€it*, qudildo:
a) Comprovar estat Irnpossit'ilrtad'; cie cuntprir as exrgências do contrato, por ocorrência de casos
forlultrtii lu de força malcr;
dos
h) ü s,-:u ilreÇo fegistracc se tornar, coi"nprovadanrente, tnexequível em funçáo da elevação
a
Se
e
prestações/aquisiçÕes'
preçoÍi $e metcaclo, çüs. itrsr-inros que contpõem o custo das
cotriutiii;ação ocoÍrer antes oo peciido tios serviços;
,!6.1.2. For iniciativa úü Ídlurricípio, quando o fornecedor contratado:
processo licitatÓrio;
a) perdei.qualquer conclição cie haoilitação ou qualificação técnica exigida no
b) Por razÕes tle interesse l.rtlblico, devidamente motivado e justificado;
c) Não curnpi"ir as obrigaçÕes decorrentes clo contrato;
decorrentes do
d) Não cornpereoet'ou se recuÍrar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitaçÕes
PRESENTE PFiE:GÃO;
17
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da riespesa decoi"rente da execução cios serviços será realizado em até 30
serviço
(-lriil.i"l-A) ,lias apos a efetiva execução cio mestiro, de acorcio com o quantitativo de
Medição
de
no perÍ,:do. ,r're,;iai'rte ep;'esentaçào ulas respectivas trlotas Fiscais / Planilhas
17".1. ;.-.: l:)íj,âiiriet-ilo

execuraJo
e Recibo protctoiada ria SEiVIOP (ar1.40, XlV, "a", Ca Lei 8606/93)'
a Secretaria Municipal de
12.2. l.la tripcriese tle ucorrer algunr tipo cJe irreguiariiade na fatura enritida,
correções:
obras irotificaria 1..'o:'escrito a coNl-i:tÂ.TADA para que sejam proceclidas as devidas

,l7.3.L Caso o problÉlrrra $ejâ! cietectado nos 05 (cinca) pr"imeiros dias úteis apos entrega da fatura
nova entrega da
pela CONTRATADA, a contaç1ern cjc prazc de pagatrento será r-einiciada apÓs a
fatura cúm as correÇÕes ei'etuarlas;

.óo'u%

!\.

,zo

V^,X

PREFEITI.'It;\ íUIUI\IIÜiPAL DE SANIA IZABEL DO PAR.A
PAIÁI:IO $SiLj[UiC;,PAL CAP. i\iÜE DE CARVALHO
.12.3.2. Por outro lado, se a Secretaria lt/urricipal de Obras - SEMOP perceber algum erro na
ialuia apos o 5o (qrrinto) rjia útil cja entiega da nresma, o ptazo de pagamento será interrompido,
pr.osseguindo sua contagem quarrdo clo recebimento no Protocolo da Secretaria de Administração e
Firrarrças documentos ccrrigidos;
17.3.3. As faturas para paganrento deveráo vir acompanhadas da comprovação de situação
regular perante o FGTS, Fazenda Federal e Fazenda Estadual.
17.4.

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a partir do atesto da Nota Fiscal

pelo

Gestor do Contrato, mediante deposrto em conta bancária da contratada.
17.S. Os documentos de cobrança, enviados a Secretatia Murricipal de Obas - SEMOP pela
coNTRA'IADA inclicada, deverão ser encaminhados, obrigatoriamente, por intermedio do protocolo
de documentos ao Gestor do Contrato acompanhado do atesto dos serviços'
18 - DAS SANÇÕES

1g.1. pela inexecução iotal ou parcial c.las condiçÕes estabelecidas neste Edital, o Município de
prazo
santa lzabel do pará/pA garantirá a prévia defesa da licitante, que deverá ser apreselrtada no
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades
penal e civil, as seguintes satiçÕes:
a) ADVERTÊltCtR, por escrrto, quando a proponente deixar cle atender quaisquer indicaçÕes aqui
constantes;
MULTr\ COMPENSATORIO-l NDENiZATORIA rro percentr-ral cje 5% (cinco por cento) calculada
'.;crbre o valor tlo Ccrntrato ou instrurnento equivalente;
É.ri

b1i Ficarrr previstas as seguintes penalidades:

b1.1i Multa c1e

10ozô

(dez poi'cento) por rnexecuçào parciai do contrato, sobre a parcela não

executada, podendo o N4UNICiPiO autorizar a contittuação do

i-t-resÍTlo,

b1.3)
b1.2) Multa de21%(vinre porcento)sobreovalordocontrato,porinexecuçãototal domesmo;
se o
infração,
que
a
ocorrer
Multa de 10% (dez por ceirto) Co valor do faturanrento do mês etn
propostas e aceitas
serviço prestado for de rná qualidade ou em desacordo com as especificações
pelo MUNICíPlO;

de 10%,
b1.3) túulta de 1,,/o (unr por t;eirto) por"clia de atraso na prestação dos serviçcs, até o limite
podencio ser cç:nçiderado resi:irrriiclo o contiato apÓs este praza',

a.

b.

Liusperisào ten'rporária cie pariicipar em licitaçáo e impedimento rle contratar com a
do
Secrerai"ii: rsiilricipal ,le Obras - SEI'JIOP e a Prefeittrra Municipal Santa lsabel
Pará, pelo pretzo de até 03 (cois) anos;
pública,
Derciar:açácr i*: inicluieirlade para !icitar e coirtratar com a aciministração
enquantc prei'cJuraretn oS nrotivos deternrinantes da punição ou até que seja
pronrovirji; a retrbiiiiaçãg, na forma da Lei. peiante a propria autoridade que aplicou a
penairdacie.

Ão"s%\
'í*,:/o!-§
18.2. Na

WJ].,8,
PREFEITURA íÚiUÍ{IüiPÂ.L DÉ SANT,A íZ,TTBEL DO PAR.A
PA.I-Aü[ü MUNIülPÀL' cAP. noÉ or cARVALIlo
pela
hipotese de atraso nü cLiíIrprifflento de quaisquer obrigaçoes assumidas

por cento) sobre o
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratoria de 0,5% (zero vírgula cinco
(dez por cento) do
valor dc Contrato ou instrt.inrerrto equivalente, por dia de atraso, limitada a 10%
valor rnadimplido.
na
18.3. O valor da nrulta aplicada (tanio compensatoria quanto moratoria) deverá ser recolhida
-l-ersouraria
do Murricípio, dentro do prazo oe 05 (cinco) dias úteis apÓs a respectiva notificação.
por ocasião do
1g.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada
pagamento posterior a ser efetuado peio CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
19
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DA FORMALIZAÇÃO POR CONTRATO

- SEMOP convocará,
1g.1. Hor.nologado e publicado o resultado, a Secretaria Municipal de Obras
prazo máximo de 05
para,
no
proposta,
por escrito, a effjpresa vencedora durante a validade de sua
comparecer
(cinco) tlias úteis, contados clo receoimento da comunicação oficial pela adjudicatária,
o
formalizar
de
fim
a
Edital,
neste
paÂ a assinatura cle contrato, cuja minuta encontra-se
compromisso assumido peias partes.
prazo de vigência de 12 (doze)
1g.1.1 O contrato a ser firmacio com o vencedor rlo ceftarre terá o
ou D.O.U' e Jornal de Grande
meses, contados a partir cia data de assinatura e publicação no D.O.E'
a 60 (sessenta)
circulação, podentlo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado
observado o limite da
meses, por interesse das partes, no prazo de 30 (trinta) dias <le antecedência,
L-ei 8.666/93, aft.57, inciso ll.
forem necessários' dentro do
1g.1.2. Homologada a: iicitaçàc, serão fcrnralizados quantos contratos
de Estado de
quantitativo registrado na Ata, d-^ acordo com a necessidade desta secretaria
Ecucação com o prestador dos serviços, primeiro classificado para o item;
o prestador dos serviços,
1g.1"3. A Secretaria Municipal cle obras - SEMOP convocará formalmente
o local, data e hora;
no prazo de até 10 (rJez) ctias úteis, para assinatura do Contrato, informando
O contrato, sem justificativa por escrito, o (a)
pregoeiro (a), senr prejt.iízo da aplicaçáo das sanções administrativas previstas no Edital e no art' 81
respeitada a
o
exarninará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitarrtes,

,1g.1.4. Se

a

CONTFTA-I/-\DA recusar-se

a assinar

da Lei n. 8.666/g3
e feita a
ordem de classificaçàc, para, ciepois de comprovados os requisitos habilitatorios
com ele o compromisso
negociação, declarai c i'especiivo licitante vericedcr, celebrando
representa<io pela assirratura clo Coittrato'
20 _ RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. O objeto contratado será recebi'Jo:

para o
imeciatanrente apos a apresentaçáo dos equipamentos,
posterior verificação da
responsável por seu acoiripanharflento e fiscalização, para efeito de

a) pRovlsoRlÀlrJlENTE,
confclrmidade

b)

cori as especiíicações

tendo em vista
DEFINITIVAMEI§TE, em 05 (cinr:o) dias uteis apos análise da conformidade
e da Ordem de Serviço'
as especificações contidas r:o Anexo I desie Edital ern referência

?1 - DAS D]SPÜS|ÇOH§
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21.1. A participação nesta licitação inrplica em plena aceitaçâo dos termos e condições deste Edital

e seus anexos, beln corTrtl das norrnas administrativas vigentes.
21.2. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado
que possa, ainda que irrdiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
21.3.

C Pregoeii-o poderá, no interesse da Administração, relevar omissões puramente formais nas
propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo da licitação.

21.4. As nrultas e outras sançÕes sontente poderão ser relevadas pela Administração, nos casos de

força rnaioi", que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado
causa o iicitairte classiíicado.

i1.5. Ocorrendo a decretação deferiado ou qualquerfato superveniente que impeça a realização do
certame rra data rnarcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas,
automaiicarnerrte, paie o prrrrreiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora
fixados.

21.6. A AcJministraçãp reserva-se o cjireito de revogar total ou parcialmente a presente iicitação,
tendo eni vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou rnediante
provocação de ter.ceiros, nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, não cabendo as licitantes o
direito cle inclerrizaçào, ressalvacio o disposto no parágrafo Único do art. 59, da citada Lei.

21.7. C Pregoeiro está apto a diriinii-as c.lúvidas que suscite este Pregão, desde que arguidas ate 02
(ctois) rJias útrers antes cler data Íixada para abertura da sessão do certame, no endereço
r

nct

icad

o rio preanr

cleste

Ecl ita l.

de acordo com o que rege

a

no'i0.520/2ü03, o L)ecrreto no 3.555/2000, Decreto no 7.89212013 e, subsidiariamente,

a

2.t.t. Os casos
L-ei

l-,rl ir.:

ornissc.rs rir:ste Eclitai seráo i"esolvidos pelo Pregoeiro,

Lei no e.6ô6/1993

21.9. Ao pr-egoeiro Se reserva a prerrogativa de suspender o pregão a qualquer momento para
dlligenciarr rlo L1rie c(irrcerriÉ a quaisquet' aspectos das propostas das licitantes ou
docutlentação.
21.10. Não serão aoeitos "pr"otocoios cle entrega" ou "solicitaçáo de documetrto" em substituição aos

documentos ieqLteridos Íiíl preserrte Êdital e seus Anexos.

21.11. As questóes ilecorrenles da execução deste Edital, que náo possam ser dirimidas
adnrinistrativamerrte serao prccessaclas e juigarias rra justiça Cornurn, Foro do MunicÍpio de
Sarrta lsabeii do Pai'a, corn exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

N0

PREFE!"l"tj[ti\ itiliji\jIClpAl. [rE S;\IITÀ IZABEL Do PARA
PALÁÚIOluil.Jl{IüiI.jALClrP.N0ÉÜÉÜARVAI-Ho
22_FAZEM PARTE DO PRE§ENTE EDTTAL
cie liuminação Publica,
22.1 Anexo ITerrno de Refeiência Projeto Eásico de Sisi:erra

22.2 A,nexo

ll Planilha Orçamentaria:

22.3 Anexo lll ComPosição de BDI:

22.4 Anexo lV Encargos Sociais de Mão de Obras;
22.5 Anexo V Minuta da Ata de registro de Preços;
22.6 Anexo Vl Credenciamento;

(em Atendimento Ao lnciso Vll do Art. 4o,da Lei
22.8 Anexo Vll Declaração Referente A Habrilitação
N" 10.520/2002)
22.g Anexo vilr DecraraÇâo em Atendinrento Ao Art

zr.v, da Lei No 8.066i93

c/c o Art. 7",

da Cf

Iil da Lei No 8'666/93
22.1ü Anexo lX [Jeclaraçào de curnpi'lt'nento tlo Artigo 3ü,
Pregão Presencial Rp No 0xx/201x'
2?.1'l Anexo X Contrato /-\orninistrativc No

-t2O1B'
Sarita lzt:bel rio ParálPA, 0B de Fevereiro cie 2018

ROSII{ALDO
F-ERREIRA, DE
i:

REI-lAS:99 4 )

3

334025

Assinado cle Íorma digitai

por RoSlNAt-Do FERRLIRA
DE FfiEITAS:99 423 340 )53
Dados: 201 8.03,08
15:15:i 1 -03'oo'

Rosinaldo Ferreira de Freitas
Pregoeiro

xxxlll,

PRHFEi'TURÂ IUILlátlüiPAi.- DÊ SANTA üZÀBÊL D0 PARÁ
PAi-IqCIÜ i}"ItJiIüIÜIP,AiL CAP. NOÊ DE CARVALHO
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCA
PROJETO BASTCO DE MANUTENÇÂO
ü0 slsTEMA DE ILUMINAÇAo PUBLICA

TITIJLO DO PROJETO; lLUÍVIIITIAÇÁÜ PUBLICÀ
OBJETIVO: CONTRA'|AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
coRRETtvA E AMpLtAÇÃo DO stsTEMA DE ILUMINAçÂo púBLlcA DA zoNA URBANA E RURAL D0 MUNlclPlo
DE SANTA IzABEL Do FARA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTERGRAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA O
PTN|OOO DE 12 MESES.

coNStDERAÇÕES rNlClAlS:

1.

OBJETIVO

Este Projeto Básico têrrr poi" objetivc determinar as condições e especificações técnicas da
CONTRATAÇÃo oT EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
LTJRRÉ l iVA I. AMPTIAÇÁo »o SISI EI,.IA DE ILUMINÇÃO PUAIICA DA ZCNA URBANA E RURAL DO
.:.i; iEivrA ür: lLUMit\ÇÃb puattc;A DA zoNA URBA;\IA E RURAL DC\ MUNlciPlo DE SANTA IZABEL D0
|,irii,II iI\CLUII'IDO TORNEL;IMINiÜ |NTERGRAL DE MATERIAS E MÃO.DE-OBRA, POT UIN PETíOdO dE 12
,ii()lê) rr)eses.
Na abrarrgêrrcia cjesse Prrrjeio Básico, caberá à CONTRATADA desenvolver todos os serviços alinhados
i:bletivanclo atingir os resuliaclos e o desernpenho estabelecidos neste Projeto Básico,

A

iicitante cieverá examinar atentarnente este Projeto Básico

na preparação de seu Plano

de

Meiodologia de Execução dr:s lJerviços.

Esta Especificação teni por objetivo estabelecer as drretrizes gerais para execução dos serviços
coniratados pela Prefeitura, bern corro caracterizar as obrigações e direitos da contratante e da CONTRATADA.
1.1 - O STSTEMA DÊ ILUMINAÇÃo PUBtltA DO Mt,NlCíPlO DE SANTA IZABEL

1.1.1

Gerenciamento:

O gerenciamento está ciiretamente vinculacjo ao registro e monitoramento de dados e controle das
intervenÇÕes: na rede de ilurninação publica, visando á obtenção dos melhores resultados e
propiciando a aplicar;áio aclequada e coritrolada dos recursos despendidos nestas intervenções. O
gerenciarnento cleve fornecer os l:arârretros necessários ao controle pelc municÍpio do atendimento
e da situaç;ão clo parque de ilrrrninação pública, da evolução dos trabalhos, de prazos, preços e

"
.
u
o
1 .1

qualidacle dos servlÇos, monitoraticlo as seguintes furrçóes:
Caciastro cto paque cie rhimiriaÇão p[ri;lica e sua manuienÇâo atualizacla;
Avaliação clo parque r:e ilurrrinação r;iristenie visaricio ider^rtificar pctttos tle melhoria;
ElaLioraÇão ,Jo pianejamento, prograrnação e o controie dos serviços de manutenção do sistema de
iluminaçâo pública,
Ges'rão de materiili:; e ..:qiripaniunfos;

.?-

Operação e Mai-it.ti"'itçâc
A nralrutençao leni pororrjeiivl ttingirr: nÍveioe qiialiclad0 t)o serviço especiÍicado ireste Projeto Básico
através 6s nr;Ões prerientivas e coi'reitvi,iri cctn fcrnecintento e aplicação dos materiais e equipamentos
que se façarn riecessarios.

Os equipamentos

retirarJos, Cepois

de

triados,

os que apresentarem condiçÕes de uso,

repassados pela $[Ml-rv à ccnti-atada para apiicar iarei'as de inanutençã0.

serão

de

sà\
t(,

PITEFEITI,,,RA MILíI'iiüiPAu ÜE SAIT"IA IZABEL DO PARA
pnUÁClO ivil,tuiüiPrjii. ÜÂP. Nüit ÜÉ íJARVALHCI
1
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3
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wff".;

Seruiços e Obras

A execução clestes serviços compteende todas as atividades necessárias à elaboraçâo de plano de
manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação publica, conforme segue:

.

Eficientização

Ccrresponde aos serviços executaüos enr unidades de iluminação existentes para melhoria dos niveis

cle iluminação e/ou eíiciência energetica, reduzindo

a

potência instalada, segundo programação

determinada pelo Município com o foi'necirnento de materiais'
Reforma e Melhoria

"

São c.rs serviços de substituição eiou recuperação de componentes do sistema e iluminação publica para
nrelhoria cla estética, dos níveis cle iluminação e seguranÇa, segundo uma programação aprovada pelo
MunicÍpro, incluindo o fornecirnento de materiais.

.

lluminaÇão de Realce

São os serviços executacjcs em imoveis tombados ou nã0, monumentos permanentes ou temporários,
destrnadas a sua valorização estética e visual"

2.

TERMIN0LOGIA E DÊFIN|ÇOES:

para a aciequada interpretaçtio tlc lrresente Termo de Referência são apresentadas as seguintes definiçÕes
i;omplernentares:

2.1

tJniciades de lluminaçiio Pública:

Como "Unidade de !lLinrinaçâo Publica", cjefine-se um conjunto completo constituido por luminária ou
l,,icjetor ;orn todos os acessoi'ios inclispeitsáveis ao seu acionamento e funcionamento, instalada em ruas,
aircnidas, praÇas 0u em outros lograciouros publicos, tais como vielas, becos, escadarias, viadutos, praÇas,
que será,
r)i:rsseigs, ciclóvias, parques, tr,onitls, áreas esportivas, monuntentos naturais e historicos etc. e
ct-,iilvante denominada simplesrnente "UIP".
Para efeito cle meciição rriensal clo Serviço de Manutenção Corretiva, a alteração do número de UIP
surtirá efeito a partir do mês Segutrile a sua irrstaiação e indicaçáo no cadastro.
A seguir esião descritos os iipos básicos das Unidades cje lluminação Pública:
Uniclade Aérea: Unidacje normalmenie instalada em postes de concreto da Concessionária, alimentada
por circuito aéreo cje BT,
Unidade Subterrânea: Unidade normaimente em poste de cclncreto ou aÇo do municipio, com
alimentação por circuito subtetrâneo.
Unidacle Ornanreniai: l-ipo de Llnida,Je Subterrânea caracterizada pot elemetttos de concepção histÓrica
ou decorativa.
lJniciades Especiais: lJnirlades ije uonceoção e instalaçâo diÍerenciadas, p0l'motivcs rtrbanisticos e/ou
aitura cliferenciada, estandc tornoém neste grupo as unidades c.iestinadas a iluminação de Equipamentos
Urbanos, quais sejam, iiurninaçâo ile ciustaqir'; cje nlonurnetttcs, fachadas cje edifícios, Obras de Arte Especiais
e outras de valor histortco, cultur.al ou ambientai.

2.2
É*

Sistema de llunrinaqáo Puoiica (SlP):

o conjunto composto Ce iorii;s as

urri,"la,Jes

de ilunttnaçiio pubtica (UlP) do parque de iluminação do

rrunl0lpt0.

2.3

Ponto de llunrinação Pública:

E o conjunto de iluminaçlio coiír unta rjetetminada cor,rCenada geouiáfica, Pci' tlxernplo, ttm poste que
uoritenha três pétalas, se constlir.;ii-a nuln porito, tendo ent vista iiiic as cou,rdenadais cias três pétalas ser'ão as
tnesrnas.

,.,i.j jr,

,+sfl,irr

*, ,#*"
qr$-w
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2.4

Gestão dos Serviços de Manutenção:

Correspondem a todas as atividades necessárias para que a Rede de lluminação desempenhe sua
função e opere ern condição normal, padronizada e cle segurança. Estes serviçcls são classificados em:
Serviços de Rotiria: Conjunto de atividades essenciais, para o restabelecimento da operação da Rede de

-

lluminação em função das ocorrências comuns de queirna e falha.
Serviços Corretivos: Atividades complementares aos Serviços cle Rotina, para restabelecimento integral
das concliçÕes operacionais ern consequência de falha, obras, acidente, furto, vandalismo, instalação
pela
rnadequadá ou desempenho deficiente, com execução formalizada por OS - Ordem de Serviço emitida
irrefeiiu ra Municipal,

:.5

Gestão de Refoi"ma ou Melhoria
Serviços pi"ogramados que serão executados somente em caso de solicitação prévia

;\-,iuri,iÊâl cle Obras publicas

e

da Secretaria

que consiste na substituição de uniciade ou outro elemento da Rede de

iiurnrrrilção Publica existente por outra configuração tle montagem e/ou iecnologia e/ou potência'
2.6 Serviços de Remodelação

que constste na
Atividáde programada âxecutada ineciiai'rte solicitação prévia da Prefeitura Municipal
de
substituição de unidaáe existente pcr outra configuraçâo cie montagem ou tecnologia, Íormalizada através
orclem de serviço (OS).

2.7

Serviços de Eficierrtização
que resultem
Seruiços progran'iados e executados, nreciiante solicitação prévia da Prefeitura Municipal,
ern reduÇão de consumo de enerEia elétrica,

2..8 Protocoio
Todo e qualquer registro cle solicitação de serviços de lluininação PÚblica,

2.9

Serviço de Ronda

Serviço realizaclo na totalidaCe da ilumrrração Pública, Unidacles Ornamentais, Unidades Especiais,
,.,il.,rirld0 cteteótar lâmpaclas apagaclas ciJ a00sâs inrlevidamente, itnidade fora de prurno, abalroada, faltante ou
ilorit iuininária faltante ou ccripai'tiriiento aberto, bi'aço ou suporte fora de posiçã0, caixa de passagem cOm
necessrdade de limpeza do
,anrçra quebrarla ou faltante, coirdiçÕes inacequadas de luminosiciade deccrrenies de

que venha
ucrrjurrto optico, dentre ouiras irregularitlatles. A ron<la deverá ainda cletectarqualquer irregularidade
colocar em risco a seguranÇa cla população'
2.

1

0 Estação TransÍorrnadora
Conjunto destinaclc a altmentar circuiios exciusivos de lP compcsto por 1 (Urrr) ou mais ti-ansformadores
e respectivos equiparnentcs cie contartdo e proieção'
2.11 Circuito para AlimentaÇão das Unidas Aéreas.
da
São circuitos ccmposttls cle cor,dutoi"es iristalados em vias aerees, ficados na rede de distribuição
concessionária ott em rede cic i\'4un!cipio e caracterizados pot':

a)
b)
c)

ReCes conr transÍormaclores exciusivos para lP comandados por chaves magnétioas acionadas
por reles fotoeieirÔnicos,
por chaves
Recles alimentadas peia rerJe uc distrii:urção oncle os circuitos de lP são cornandados
magnéticas ar:ionaíjer: pot leles fctoeletrÔnicos (comaldo ern grupo)l
Unúades alimentadas uor circiltii: sei:undário rle ciistritruiçào acionadas por reles fotoeletrônicos
individuais 1,-;orniliicio inclividuai).

ff,h
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2.1'2 Cucuilos pa ra Alirneniaçãc

w,,"fl

ci as U ri i0ad es Su bterrâneas
São circuitos compostos cie conduiores insialados diretamente no solo ou em eletrodo, fixados no teto
e/ou paredes ou ainda eriterrados no solo, caracterizados por:
2.13 Redes corn transformacjores exclusivos de lP, comandados por chaves magnéticas acionadas por
:

reles fotoeletrorricos;
2.14 Redes alimentaclas por rede de distribuição onde os circuitos de lP são comandados por chaves
magnéticas acionadas por reles fotoeletronicos;

3

TNFORMAÇOES GERAIS SOBRE O SrP DO MUNIC|PIO DE SANTA TZABEL

O l'/unicipio de SANTA IZABEL possui cerca de 6.000 Unidades de lluminação Publica (UlP) instaladas,
qriê se situanr em ruas, avenidas, praças e logradouros especiais, instaladas predominantemente em braços e
ern iúpo tle postes.
ü ruilero de UIP pode rnudar mensalmente em consequência de obras de revitalização ou de eficiência
0iit;itietrcár, sendo o núi'nero oficial de UIP conr energia não medida aquele informado quando da apresentação
Li;.r,,, Í.:Lii.as rnensais de consurro de energia eletrica pela concessicnária local de distribuiçâo de energia elétrica,
,l .r írúnrero Ce UIP com energia nieciida aqueie apurado pela Prefertura Municipal.
A Prefeitura Nlunicipal median're este novo contrato busca melhorar seu sistema de gestão do parque de
ii,rmiriaçâo pública, buscando atender aos arrseios da comunidade em relação à qualidade, durabilidade e
operacionalidade deste tão impcrtantr; mecanismo púttlico,

4

DESCI?|ÇÀO DOS SER,/|ÇO;S

Quanto ao funcronamento do Srstema de lluminação Pública: Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo
funcionamento do Sistema cle liurninaçào Pública Oo MUNICIPlO DE SANTA IZABEL, buscando mantê-lo 100%
acescl/iluminado, ressalvadas as obrigações Ca PREFEITURA estabelecidas no Contrato.
Sem desconsiderar outi'as Íunções necessárias ao correto desempenho do Sistema, a CONTRATADA
cleverá cumprir as seguintes atribuiçoes:

4.1.1. Adrninistraçãc,ia *xecução da manutenção do Serviço de lluminação Publica do Município de
Santa lzat:el.
4.1.1.1. Atuaiização perrnanente da base de dados patrimonial do Sistema de lluminação Pública
11o iVlunicipio de Santa lzabel.
4.1,1.2. Gererrciarnento pernianente da execução dos serviços relativos à lluminação Pública.
4.1.1.3. Busca continua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados.
4.i.1.4. Consultoria à PREI-EITURA rro que se refere à fixação das políticas de açã0, tendo em
públicos objeto da contrataçã0, com a elaboração de estudos e a
'rrsia a realização dos objetivos dos serr,,içr-rs
piestação de assessor"ia tócnica para iniplementaçâo das politicas referentes à iluminação publica do Municipio
Ce Santa lzabel.

4.1.1.5, Accnrpaniterr e í:isscssoiar a Prefeitura de Santa lzabel em reuniôes para tratar de assunto
que envolva o Sistema cie lrumiriaÇiic l-lirblica do N4unicípio de Santa lzabel, cujo tema não seja conflitante com
as atividades otljeto do Contraic.
4.1.1.6. A CONTR/\TADi\ deverá iníormar a Secretaria Municipal de Adrninistração por escrito e
avaliar o valor dos trabalhos .i sereín efetuadcs e apresentar o orçarnento para a execução das intervenções que
se fizerem necessárias, conr jusiificativas, procedendo a intervenção após a aprovação das mesmas pela
PREFEITURA.

4.1.2. Gerenciamento clo uso da Energia Elátrica: A CONTRATADA assumirá junto a PREFEITURA, a
responsabilidade pelo gerenciarrierrto da energia consumida nr..r Sisterna de lluminação Pública, cumprindo-lhe
cjeserrvolvei' açoes ccniinuas que pr:ssibilitenr a i"edução do consumo de energia, bem como realizar o
acompanhamento, verificaÇã0, cuntrole c apur..lÇão, dos circuitos rnedidos e estimados por carga instalada, da
eneigia eletrica ccnsurnida rro lii! [,at'a eieito cie supervisào pela PREFEITURA,
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4.1.3. Operação e Manutenção íles lirsioiaÇôus de llumrnaçào Publica: A ntanutenção tem por objetivo
:.lrinllir'0 nivel de qualidade do serviço especificado neste Projeto Básico através de açoes preventivas e
i.oiieiivas com fornecimento e aplicacão ije materiais e equipamentos que se faÇam necessários, Para a
r:r-rnsecução desse objetivo, caberá à C0NIR/\TADA a realização das seguintes atividades:

4.1.3.1.0rganizar o corrlunto de eqLiipes de manutençã0, devidamente uniformizados e com
identicJade visual propria, associada à identrdade da Prefeitura de Santa lzabel, de modo a evidenciar que a
manutenção corretiva e preventrve do Sistema de lluntinação Pública esteja sendo realizada pela
CONTRATADA a serviço da PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO PARA.
4.1 ,3.2. Manter o controie físico do patrimônio de iluminação pública da Prefeitura de Santa lzabel,
atualizando seus dados cadastrais imediatamente apos cada intervenção de qualquer natureza no Sistema.
4.1,3.3, Realizar as intervençoes nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste
Projeto Básico.

4.1,3,4.lnteragir com a SEMOP para permitir intervençoes de emergência, conÍorme estabelecido
ncl Projeto Básico,

4,1,3.5. Promover a substiiuição sistemática das fontes de iluminaçâo sempre que necessário
paía que a relação fluxo luminoso/consurno (lúmeniwatt) se mantenha acima de 70% (setenta por cento) do
norninal estabelecido para a Íonte iurninosa uiiiizada no ponto de iluminação pública, empregando, para tanto,
equrpamentos de alta qualidade, especialrnente lâmpadas, qire deverão se manter adequadas às características
deÍinidas nc Plano de liuminação Pública para c Município de Santa lzabei, no iocaldo ponto,
4.1.3.6. Reaiize:r rotrnas de inspeção e verificação periodica para o bcm Íuncionamento do
Sisr.errrar cje ilirnrinaçâio Puhlrca eni seu conjuitto u cje seus equiparnentos de comando, de acordo com
r,»[aiistrc.is de lalhas cio sistema üe ii."rrninaçáo pública.
4,1.3.7, P,ealizar a nranuienÇão preverrtiva e coretiva du. acordo com as obrigaçôes de resultado
q,;anto a:

- Gar;riiia

iLrnciunamento adequado;
'lc
- Garanlia do nÍr;el de iiLrniinamento;
- Garantia de disponibilidacie do Sistema;
- Gai'antia rle excelêncra no aspecto visuale estético.

4,1.3.8. Realizar, na manutençâ0, a substituição dos equipamentos de iluminação pública, durante
os 12 (cloze) mese$ do ano da assinatura clo contrato, de acordo com os seguintes quantitativos minlmos: 30%
(trinta por cento) das lânrpadas, 40% (quai'enta poi'cento) dos relés fotoeiétricos por Íotoeletrônicos, 20% (vinte
por cento) dos reatores, cabos de intei'iigaçoes o conexoes, rriantendo os pei'centuais com os quantitativos
mírrimos acima.

4,1,3.9. Realizar a limpeza das iuminárias e de seus acessorios de alimentação e comando em
rotinas periodicas, de forma qire sejanr atendldos os indicadores de desetnpenho/qualidade estabelecidos no
Ediial.
4.'1.4. Controle visual ,las irr:;talaÇÕes: A CONTRATADA efetuaiá de maneira sistemáiica controle visual
clas instalaçÕes, arraves ,Je visitas ílotr.rrnae e/cri diurnas, com 0 objetivo de detectar as panes visiveis dos
aqiiipamentos da rede Ce iiumlnação púbiica e ir esiado de conservação dt.l SlP.
4.1.4.1. Esse controlc será efaiuia,io a cad:i 05 (cinoo) ciias uteis. As correçÕes dessas panes deverão
sei'ferias dentro dos prazos especificacJos nesie Projeto Básicc.
4..'1.5. lntervençoes

c

Ck-r;reÇôes cias li:stalaçoes:

A CüNTRA'|ADA deverá consertar os deÍeitos

de

acordo com os prazos fixados neste itr;ojeto i3ásiccl, exceto da ocorrôncia de sittiaÇcles excepcionats de "Força
iVaior prevista no Contrato.
4.1.5.1. No que se refcre a es:,3s siiLraçoe:,, a CONIiiA'l-ADA rjevera infcrrnar a SEMOP por escrito,
avaliar o valor dos trabalhc,s a serem eÍetuaclos e âprÉtsenlar o crçainenio parÉl a execução das intervençÕes que
se fizerem necessárias, conr justificutivas, ilrcceCendo e intervenÇão epos a aprovação das mesmas pela
PREFEITURA

O
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4. l.ô. A üONl RATADA rrevei"á solicitar da COITICESSIONARIA e da PREFEITURA um Banco de Dados
contendo todas as informaçôes atuaiizacjas cjo sisiema cle lluininação Pública de Santa lzabel,

4,1.6,2, A nunreração correspondenie à identificação fÍsica do ponto luminoso seguirá a da
CONCESSIONARIA onde estejam instalados os pontos de iluminaçâ0, segundo critérios de numeração
pleviiirrrente acordados entre a CONTRATADA, PilEt-H1"1-URA e a Concessionária de Energia,
4,2. Quanto aos serviços cie irreliroramento: Caberá à C0NTRATADA realizar os serviços relativos ao
liciiroianrento do Sistema de lluminação l']ública Co lv{unicipio de Santa lzabel, atendendo todas as exigências
icqLieridas em programa ou projeto especifico conduzido pelo MUNICíPlO, sob as diretrizes dos seguintes
o'iterios e proceciimentos:

4.2.1 Caberá á CONTRATADA reaiizar as obras e serviços no Sistema de lluminação Pública do
Municipio relativos ar: melhorarnento, correção cle vandalismos

e outros serviços técnicos

especializado,

atendendo todas as exigêncras requeridas em programa ou projeto especifico, conduzido sob a diretrizes deste
Edital,

4.2,2 Caso ocorra uma atividade orr serviço não descrito neste Edital, é necessário á realização de
projeto específico de rnteresse do Município, o mesmo poderá ser acrescentado, mediante termo aditivo, na
planilha de Especificaçôes dos Serviços.
4.2.3 A Manutenção deverá aiender também os seguintes requisitos técnicos:
a) Não comprometer a estética urbanistica do logradouro;
b) Utilizar rnateriais de quaiidade do padrão cieterminado pela Prefeiiura

e

estabelecidos

neste certarne;

b) Reutilizar

matei'iais

e

equipamentos que estejam em condiçôes

de uso e que

não

conrprometam a estética ui'barristica do logradourc, somente com autorização expressa e escrita do Municipio;
c) Revisar e/ou subslitLiir tcdas as conexÕes com a rede elétrica;
d) lmplantar sen)pre circuito inCependente para iluminação pública, de forma a possibilitar a
ri^istalação de medidores por parie da Concessionária, quando for o caso, efetuando o controle, sem que haja
possibili,Jade de duplicidarJe de cobrança,

4,2,4, in clireito da PREFilTURA, recusar cluaiqusr tipo cle material e/ou equipamento que esteja
senCo iridicado na aplicação da manutenção e que nâo atenda às especiticaçoes definidas nos itens anteriores,
sem que com isso tenha que pagari^ qualquer valor adic;ional aro já estabelecido no Contrato, visto que é
necessário considerar o tenipo de vida útil e o aumento da eficiência lurninosa, para garantir a eficiência dos
serviços de manutençã0.
4.2.5Poda de árvores:Apos ideritiÍicaçáo em conjunto coni a equipe técnica da Prefeitura, caberá à
CONTRATADA solicitar a porla cias ánores em redes de distribuição energizadas de MT e BT, que estiverem em

situação conflituosa com

o sistema de iluminação pública, mediante necessidade evidenciada, consultada

a

SENiA e a Concessicnária de Energia.

4.2,6 Serviços de Errgenharia: A COI\TRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, serviços de
engenharia ligados à iluminação ern geral, consultorias, projetos e assistência técnica, bem como operações de
fiscalização de serviços contratadcs pelo Município. Tais serviços serão executados pela CONTRATADA em
atendimento às solicitaçoes recebicjas ,Ja PREFEITLIRA e apos terem seus orçamentos elaborados, negociados
e aprovados junto a Secretaria Municipal de Oioras,

4.2.7 A Prefeitura tje §anta izabel po,lerá a qualquer inomento introduzir itens e/ou promover
rrio,.rrricaçóes nas especificaçÕes técnicas ou cori^eções nas ativiriades discriminadas, sempre que houver a
ricr.e:siijacle de aprimorarrrento r:lecoi"rcnte dr: iriovações iecnologicas our ajustes de procedimentos em função
de novos prcljetos e adequaçi*o r-io pianc iiiretor de iiuminação pú[rlica, e ü0m isto aiterar os quantitativos da
ptanilha orçamentaria desii; ccnirataçâ0. Estas resoiuções se processarão através de termos aditivos ao
contrato confcrme previsto na lei 8.665 i 93,
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ACOMPANHAMENTO E AVALTAÇAO DOS SERVIçOS

Definição dos critér'ios técnicos de acompanhamento e avaliação dos serviços contratados, de modo a
perrnitir a PREFEITURA verificar a qualidade do serviço e do gerenciamento do Sistema de lluminação Pública,
Cada c:ritério tem uma definiçã0, unr rnodo e uma periodicidade de cálculo definidos nos itens a seguir:

5,1. Critério da Qualidade do Serviço: Referente a três aspectos principais:

'n
*

Qualidade da Manutençã0.
Qualidade da Continuidade da ilurninaçã0.
Quaiidade da lntervenção na Rede oe lluminaçã0,

5,'1.1 Qualidade da l\,'ianutenção: 0s Serviços de manutenção correspondem a todas as atividades
;,ucessárias pai'a colocar o sisterna de iP enr condições normais de operaçã0, compreendendo os serviços
necessarios a cori^eção de não coiriormidades encontradas no sistema, tais como instalaçÕes, substituiçÔes e
reparos nos equiparnenios, acessorlos cornponentes a rede elétrica, manuseio dos materiais e tiragem, e
descarte daqueles retirados rjo parque de lP e conternplando iodos 0s pontos luminosos cadastrados, A
avaiiação da Qualidade cia Manutençã0, também tem ccmo objetivo verificar se a limpeza e o atendimento aos
pontos de iluminação estão sendo efetuacios ern concordância com o Conirato, 0s pontos de controle serão
i"elativos a limpeza do refletor ou ca lunrinária, estado das luniinárias enr operação e ao estado em que se
encontra a lâmpada: acêsa ou apagada
5.1,1.2 As intervençÕes rto sistema de lP.

As inrervençÕes da CONTRATADA rics prrntos lurninosos, respectivos circuitos e estaçÕes transformadoras,
pàra a execução dos senriços de nranutençã0, ocorrerão por constatação de problemas através de rondas a
serem realizadas pela CONTRATADA. por determinação do Município por reclamação ou a partir do
monriorarnento da vida útil clo ponto lunrinoso, Devern ser observadas as condiçÕes mecânicas e elétricas das
unidarjes e do parque de lP, executarrdo tocjas as açôes necessárias ao restabelecimento da situação anterior,
lornairdo-as o nrais proximo possível c1a condição de novas sob os aspectos funcional e estrutural de todos os
:,io u

s ao rÍt pü rtentes.

5.1.i,3. A avairarção ia Qualidacle da Vlanuienção será realizacja durante o dia por interrnédio de
irlspeção err amostras escolnidas, peia Íiscaiizaçáo da PREFEITURA, em grupo(s) cle pontos luminosos
clispostos enr sequência continua iocalizado(lr) errr bairros ou áreas definidas pela PREFEITURA, Serão
inspecionados peio menos 5% cjos pentos; Cos bairros ou áreas escolhidas, A periodicidade das inspeções nas
arnostras será bimestral. Os resultaclos apurados na avaliação serão objetos de um relatorio assinacÍo pelas
parles, onde serão registrados 0s número:r de lurninárias sujas, nur-neros de luminárias com defeitos e o número
de lâmpadas acesas cluranie do ciia.
5.1.1.4. As inspeçõe.c aão ijever'«r0 sür'realizadas duas vezes consecutirlas na mesma area, a menos
que seja de repetiçâo em área orrcje não ccjorreu aprovação de mantttençã0, em todos os critórios, na vez
anterior.
5,'1.1.5. A Qualidade c.la manutenção i, iiiedicia de acorclo com os seguintes ltens de Controle (máximo
aceitável):
Númei'o rnáxirno tie iuminárias defertucsas'. 2% do totai da amostra.

.
n
e

i'l(rnrero rnáximo de làmpadas acesas durante o Cia: 3% do total da amostra.
Núnrerc máximo de iârnpadas apagadas a noite: 3% do total da amostra,

5.1,2. Qualicjacle da üoniiiiuiciade oa llumirração: A avaliação da Qualidade da Continuidade da
lluminaçáo tem conro objeiivo veliificar se a suí;stiii;ição preventiva das lârnpndas está sendo efetuada conforme
r: previsto no Contrato.
5.1.2.1. r\ ãvailação da Qualicade da Corrirnriidaoe da lliiinrnação será realizada durante a
em arnostras escclniuas pela FiscalizalÇâc <Ja PREFElTURA num conjunto de áreas ou
irarrros deiinidos. Ser;io lrrspecionaciori:r,l n,rir)ii'ílri lioiâ dos ponics dos bairrcs ou áreas escolhidas,
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/r penodiciriacie da,, inspeçoes das ;rmosuas será mensal. Os resultados apurados na
avaliação serão objeto de urii relatoi'io assinado pelas duas parres, onde serão registrados os números dos
pontos luminosos apagados a noite, simultanearnelrie, com defeitos nâo causados por pane geral ou setorial,
conforme item 5.4.'1. deste Projeto Básico.
5.1.2.2. Percentual total de pontos apagados acumulados em 12 nleses será calculado
através da soma dos 10 (dez)maiores percentuais parciais das inspeçôes realizadas ao longo deste período.
5.1.3. QLialidaCe da lntervenção na Rede de lluminação: A avaliação da qualidade da lntervenção
da Rede de lluminação diz respeito aos prazos de intervenção em relação aos tipos de panes possiveis e são
assim definidos:

5,1.3,1, Pane Geralou Setorial: E causada pela falta de energia por parte da Concessionária,
i"lesse casc, a CONTF.ATADA identifica o problema e, de imediato, aciona a PREFEITURA para adotar as
riecicas cabiveis. Esse tipo de pane não tern prazo preestabelecido para correção por parte da CONTRATADA,
irr'rrci \/ez rlue independe da sua ação direta e siri da Corrcessionária.
5.1.3.2. Três pontos luminosos ou mais, consecutivos, simultaneamente com defeito num
ríiesmo logradouro: A CONTRATADA deverá et'etuar o conserto no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o
r

r:cc;1.;imento cla chantada.

efetuar

c

5.1,3.3. l-ln'r a dcis pontos luminosos erx pane nurn logradouro: A CONTRATADA deverá
coirserto no prazo de 4B (quarenta e oito) lroi'as apos a recepção da chamada. A Qualidade da

lntervenção na Rede de llurninação e r'nedida de acorcJo os seguintes ttens de Controle (Tipos de Pane):

c
*

Tern[:c de atendimento a reclamação de 3 pcntos luminosos cu mais consecutivos
apagados num mesrno logradouro: 90% das reclamações em até 24 horas.

Tempc de aterrdimento

a

reclamação

de um ponto luminoso apagado num

lograocuro: 80% cjas reclamaçÕes enr até 48 horas.

paEamento celos serviços corresponderá à meciição dos mesmos efetivamente
i'ealizados e
de referência, com base nos boletins de serviç0, observado o valor unitário
por itenr de serviço apresentado pela proponente pcr ocasião da licitaçã0, aceitos pela Comissão Especial de
Liciiaçác e hornoiogados pela Secretaria Municipai de Obras, conrputadas as alteraçôes cabíveis, quando for o

5.1.3.4.

C

atestaclos p6r período

CASO.

5.1.3,5. 0 vaior cobrado no iiem (10.1) refere-se ao pagamento pela mobilização das equipes
om serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, incluirrdo todas as despesas referentes à utilização dos
veícuios oe apoio; motoristas; equipes iócnicas; sinalização; avisos nos meios de comunicação (em caso de
rlecesisidade prolongada de interrupção no fcrnecimento de energia) e outras diretamente ligadas ao bom
arrciilmento dos serviços, ou seja, deveram ser pagos por cada rnobilização da equipe a cada poste (ponto de
ilunrrnação), acresciclcs dos rnateriais constantes ncs itens anteriores, que deverão ser adicionados aos
;laganrentos das manutençoes dos ponios de iluminaçã0,

6

SEGURANÇA H MEntctNA

DC.i

i'RABALH0

Anies de iniciar os irabalhos a CTINTRATADA deverá obrrgaioriamente, apresentar à Fiscalização
cornpetente, copia dos seguintes docunrentos:

.

.

Procedimenios a serem adctados em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal, enr papel
timbrado cia empresa;

PPRA - NR

I (Progr^arna de Prevenção

de Riscos Ambientais) ou PCMAT

-

NR 1B (Programa

de CondiçÕes e ll{eio l"\mhiente de Trabalho na lndustria da Construção);

"
"

PCMSO - NR 7 (Frugiama de Controle túédico rie Sauoe Ocupacional);
AS0 (/\testac!o Ce Saude Ocupacional) dos funcionários que estarão vinculados ao contratc;

N'J.{8
PFqEFE!'TLJRÀ ITISI,Ji'.JIC[PAI- DE SANT'A IZÂBÊL DO PARA

PALÁCbÜ i'ijlUi{IC!PAL ÜAP. NOÉ DE CARVALHO

c

Ordens de Serviçc.r Sobi'e SeguranÇa e Medicina do Trabalho específico para o Objeto desta
Licitação (uma para cada irabalhador envolvido na execução das obras/serviços assinada pelo
mesrno), conforme itern 1.7 da I'lR 1,
Contprovante de particrpação rios trabalhadores no treinamento de segurança em lnstalaÇões e
Serviços com Eleiricrdade, corn carga horária mínima de 40 (quarenta) horas para cada curso,

"

conforme pi"evisto no Anexo lll da NR

.

'10;

Ficha rle controie cle recebimento de EPI's

e termo de responsabilidade

assinada pelo

trabalhador;

Fornecer em documento proprio da empresa

"

nome do Responsável Técnico da Obra,

o

Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança do Trabalho, Cipeiros (onde couber, conforme
Porlaria 3.214178 clo Ministério do Trabalho - NR 4 e NR 5), com telefone, endereço, etc,,

a

Durante

execução dos Trabalhos,

a CONTRATADA

deverá, quando for

o caso,

apresentar

à

Frscalização da Prefeitura Municipal, os seguinies ciocumentos:

,

Em caso de acidente de trabalhr-r, a CONTRATADA deverá apresentar a Prefeitura Municipal, no
prazo rnáximo cle 30 (trinta) horas apos a ocorrência, copia da CAI- (Comunicação de Acidente
do Trabalho) prcvidências tomadas, relatorio do acidente efetuado pelo SESMT, investigação

n

do acicjente pelo CIPA;

No caso de aciCente grave ou Íatal a OONTRATADA, além das rnedidas de socorro cabíveis,
cjeverá rnforrnar rmcdiatamente a ocorrência à fiscalização da COttJTRATANTE.

7

RECURSOS hIUMANÜS E HüUIPAMEN OS E FERRAMENTAS

-.;
/,1. L e rnretra responsabiiidade

Ca COI'iTRATADA a qualificação e quantificação dos recursos de mão-

cle-obra, insurnos e equipanientos e Íerranienias necessários para a execução dos trabalhos'

tambérn cje; responsabiliclacle da CONTRATADA o pleno cumprimento das leis e normas
reguiamentadora da execução dos trabaihos e das condições de segurança, cabendo exclusivamente a ela a
reóponsabilidade por açoes trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus prepostos ou

7,2.

,Ê.

empregados.

7,3. A CONIRATA|JA devera nlanter preposto responsável pela execução dos serviços que deverá
atencler corn celeridade cias riemandas de solicitaçoes do Municípto;

8

GESTÃO DE MATERIAI§

B.'i Almoxalifado

e Estgqrte: Deverá ser manticio um almoxarifado

exclusivo para guarda e

aconrjiciona6ento de materie,ris e equiparrnenios de llurninação Pública em instalaÇões específicas localizadas no
i;luniclpio;

8.1,1 Nesse almoxariÍacjr.i serão tiepositados tanto riiateriais novos qttanto aqtteles retirados durante
us serviços de manutettçã0.
8,1.2 Caberá à üCII.ITRATADA dimensionar a área iotal clo almoxarifado em função do volume de
materrais e equipamentos a sei'ei-n mc;vimentados, devendo, entretanto, dispor de área suficiente ara
arrilazenamento dos materiais pianeiados;
8.1.3 Esse ainroxai^iÍaclc cieverá ostar ievicamente equipado para acondicionamento e
rnovimentação dos materiais, corn piateleiras, pailets, armários, bancaCa para testes de componentes do
sistema deiluminação etc, ailérn de iJispor"de máo cie obra quaiificada para os serviços de movimentaçã0.

rüà..

éo' .<\',;

':.;l.ii !..;!
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PREFÉI"TURA MUNIÜIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
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V#,,,;

8.1.4 Os materiais cieverão ser armazenados cle forma adequada e de maneira a garantir

a

integridade, a conservaÇão, o controle e a fiscalização dos estoques,
8.2 Controle dos Estoques: O controle e o fluxo de materiais e equipamentos de lP devem ser feito

atraves de sistema informatizado, cabendo

à CONTRATADA

disponibilizar

o software, equipamentos

de

inl'ornratica, linha telefônica e funcionário(s) habiiitados) para operar este sistema,
8.2,1 A CONTRATADA cleverá manter toclos os materiais e equipamentos armazenados sob sua
responsabilidade devidamente identificados.
8.2.2 Adequação e dimensionamento dos estoques: O estoque dimensionado pela CONTRATADA
permitir, sem descontinuidade, a realização de intervençÕes no sistema de lP por um prazo pré-

deverá

determinado, nunca inferior a 20 (trinta) dias.
B 3 ClassiÍicação de Materiais e Destinação: Todos os materiais retirados do sistema de lP serão
rr;n:;i.rorLacios pela CONTRATADA para seu almoxarifado.

8.3.'1 Nesse almoxariÍado os materiais ficarão temporariamente guardados, classificados

e

ü. víJivtdOs ao Municipio.

g.3,2 As devoluçoes de materiais ao Municipio, perfeitamente identificados, deverão ser

;;ccmpanhadas da documentação pertinentes.
8.3.3 Seguro: n iONf nnfADA será a única responsável por todos os materiais novos ou reiirados
do sistema cje lP, rlevendc ás suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.

I

FISCALIZAÇAO
g.1 Todos os serviços executados no Sistema de lP serão fiscalizados pelo Município.

g.2 Somente apos a comunicação da execução e do término dos serviços, os mesmos, serão
conferidos para aceitaçã0, podendo o Municipio rejeitá-los, no todo ou em parte, em função das inconformidades
ocorridas, devenclo a parte rejeitada ser retirada sem Ônus.

9.3 O Município manterá na fiscalização dos serviços, funcionário (s) da §ütilÜP com autoridade

para exercer em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalizaçã0.

g,4 A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horário, o acesso da fiscalização do Municipio ás
suas dependências.

gestão junto
9. S GESTÃO SOBRE TERCETROS: Caberá exclusivamente a CONTRATADA toda a
acs ,.iiljão: públicos (policiais nrilitar e civil e outros), concessionárias e empresa privadas (trânsito, energia
interferências etc, visando
,_-,;u11,".r, rclefgnia, TV à cabo etc), no intuito de liberaíisolar/proteger áreas, circuitos,
r clu'.onvolvinrento cie todos os trabalhos previstos'

10

GARAhITIA Dos sERVIÇos É MATERIAIS

10,1 Toclos os serviços executados e materiais fornecidos pela CONTRATADA no sistema de lP
e aplicação dos
deverão sei garantidcs por 06 isc,is; rneses contados a partir da data de conclusão dos serviços
maieriais, respeitando as garantias dos fabricantes que dão maior prazo,
por materiais
10.2 Os materiais indicados na proposta da CONTRATADA poderão ser substituidos
Municipio.
de qualidacie igual ou superior descle que haja prévia autorização do

11

NORMAS GENERICAS
'l

1

padrÕes
,1 Todos os serviç6s e serern cleserrvolvtdos deverão ser executados segundo os

e

e Medicina
requisitos previstos nas normas pórtinentes do Municipio, ABNT, bem como as relativas à Segurança
do Trabalho e ao l-rânsito.

1j.Z E de sua exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a recomposição dos passeios ou

logradouros publicos, necessários em função dos trabalhos executados pela mesma.

g-

PREFEII"UI?A fVIUNiÜiPAI- DE SANTA IZABEL DO PARA
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12 OBRIGAÇOES
1

DA CoNTRÁ,TADA

5.1 lrio desempenho clas atividades relativas ao objeto deste Edital a CONTATADA se obriga a:
12.1.'1 Comunicar ao Municipio, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos

de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços,
12.1.2 Cunprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes do trabalho.
12.1.3Tralar com urbarridade todo cidadão que busque inÍormações ou proceda a reclamaçÕes,
auxiliando sempre a forma do mesnto se comunicar com o Call Center.
12.'1.4 Assumir integral responsabilidade peia boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar,
cie acordo cont este Edital e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta

dos referidos serviços.

'12.1.5 Todas as infornraçÕes referentes aos serviços contratados são exclusivas da Prefeitura
r\,1unir;ipal rJe Santa lzabel, e não poderão ser divulgadas a qualquer motivo. Somente o StMÜP deve apropriarpassa ao acervo da
5{:) 1j( i, resultados, Os elquipanrenkrs e sistemas cle gerenciamento, encerrado o contrato,
i--j\il

I

i2,1,6 Zelar pelo patrimônio lVlunicipal relaoionado ao presente, assumindo responsabilidades pela
sua, riilegridade, bern como pelos eventuais que der causa.

12.1,7 fulanter durante toda a execuÇão do contrato a compatibilidade com as obrigaçoes por ela
assurriidas e todas as qualificaçÕes exigidas na contrataçã0.
'1
2.'1 ,B Manter seus furrcionários devidamente uniformrizados e identificados.
'12.1 g Executar, iocla a i'novinrentação necessária de equipamentos e materiais e manter atualizado
que vierem
o cadastro clo sistenra de lP, clevendo comunicar por escrito as eventuais alteraçÕes ou dificuldades
a 0c0rrer,

12.1,10 Efetuar Anoiações de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-PA.
12.l.11Manter seus veiculos devidamente identificados através de adesivos nas laterais citando:

"A SERVIÇO DA PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO PARA "

13 OBRIGAÇÔES

DO MUNICIPIO

16.'1 Na vigência do contraio firrnado em decorrência do presente Editalo Município se obriga a:

à disposição da CONTATADA os documentos técnicos descritos integrantes do
cio Serviço cle lluminação Pública, tais como: manuais de fornecedores, catálogos, plantas, fichas,
13,1,1 Colocar

ace,rvo

rrrairuais

c1e

ooeração etc., necessários à execução do Contrato.

13,1.2 lndicar, atraves de docupento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico com amplo
;o1lr,:iirricrito scbre o objeto do Contrato como delegação para representá-lo, quando de seu impedimento
eventual, nas obrigações contratuais,
que
13.1.3 ProPorcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CoNTRTADA aos locais
estiverem sob o controle do Município, onde se encortirem instalacios os equipamentos destinados à execução
dos serviços previstos neste Contrato.
i 3.1.4 interceder junto á autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços
contratados.

os
13.1,5 promover a realização das suas atividades de forma a que não ocorram desencontro com
quando
for
o
programaçã0,
sua
desenvolviclos pela coNTRATADA, informando esta da necessidade de rever a
CASO.

13.1.6 lnformar aos usuários clos serviços de lluminação Publica, das obrigaçÕes e dos limites

contratuais, visando a caractei^izar a ação da CONTRATADA.
da
13,1,7 Não executar nenhuma modificação nas instalações de lluminação pública sem anuência
C0NTRATADA, saivo motivo cie força maior.

de

s%.
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14 coNDrÇôrs or nnnrtctnnçÂo

1.

Não será permitida a participação de consorcios.

2.

Licitante deverá possuir Certidão de Registro ou lnscrição da Licitante no Conselhcl

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em cuja jurisdição se encontre sua sede, bem como
comprovação do registro e inscrição dos Responsáveis Técnicos.
Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitaçã0, profissional de nível
detentor
de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra conforme item
superior,

3.

9.6.4,3 devidamente acompanhadas pelas respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA da região onde os serviços foram executados.

4. Atestado

de Visita Técnica a serfornecido pela SECRETARIA, As visitas ao localdas obras, deverão

ser realizada por profissionais responsáveis técnicos de nível superior representado a empresa, e
devem ser solicitadas, ate o quinto dia anterior a data de apresentação das documentaçÕes e
propostas, a Departarnento lluminação Públicas desta SECRETARIA, por meio escrito e protocolado

no Protocolo Geral da Secretaria, Av. Barão do Rio Branco - Centro, Santa lsabel do Pará - PA,
68790-000, Municipio de Santa lzabel lParâ.
A Licitante deverá apresentar "Garantia de Manutenção de Proposta" (a ser entregue à
SLQSE-CML/PM) no valor de 1% (um por cento), referente ao valor total da obra (preço orçado pela
adrninistração), ern ,lma das mcdalidades conforme a Lei 8666/93.

5,

ENG. PEDRO PAULO DE MAGALHÂTS gEZERRR
Secretário ÍVlunicipal de Obras Publicas
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coRRErlvA

inrlrnÇno Do srsrEMADr turutuÇÃo púsltcnoazoNA

E

URBANA

PROCESSO

E

N":

ENC. SOG. E

iItURAL DO MUNICIPIO DE SANTAIZABEL DO PARA

DATA

TRABALHISTAS:

89,96%

(BDl):
ORÇADO:
R$
TOTAL

BONIF/DESP. lNDlR.

REDE DE lLUMltlAÇAO PUBLICA - SANTA IZABEt- OO pnnÁ - pn

i-ocÀ:

uW"r»

sANTA TZABEL oo penÁ

YALOR

29,11%
995.235,29

PLANil-r-|A ORçAME NTARIA
DrscRrMrNAÇÃo

ITEM

oos sERVtÇos

UNID. QUANT.

P/UNlT.

PREÇO TOTAL

creDr

(R$)

1n$)

Braços/Simples:

1

de braço de lurrinária sitlples, 1 1i4" x 1,50 m

11

Forn./lnst./substituiÇão
rPadr ào Celpa)

12

Irorn.tlrrst./substituiçáo de braço de luminária ortraitrenial, 2", 3,00 m.

pÇ

50,0c

104,9C

R$

5.245,00

pç

170,0c

251 ,45

R$

42.746,50

m

900,00

4,44

RS

3.996,00

pÇ

1 400,0c

6,48

R$

9.072,00

1.968,00

125.184,48

Gabo singelo ern cobre:

2

Forri./lnst./substituição de cabo singelo

2.1

et.tr

cobre 750 V, bitola:

'1

,5

mm'

Conectores:

3

3i

Forir./lnst.isubstituição de conectoT perfurante isolado, tipo: CDP 70.
Lârnpada vapor rnetálico:

4
4.1

f orlr.i lnst./substituição cle lâmpada de vapor rnetálico, L-27 ,70\)N

urrid.

42

i

rnetálico, E-40, 100W

unid

505,0c

74,75

R$
R$

43

Forrr llrs'r./srrbstituição cle lântpada de vapor rrietálico, E-40, 150W

unid

350,0c

BB,5€

RS

L,.t1,

i::orrr.i lnst./sr,rbstituir;ão
' cle lârnpada de

vapor rretálico, E-40, 250W

unid

390,0c

102,51

unid.

150,0(

123,0C

45

-ã

orri.i insi./substituiçáo de lârnpada de vapor

--- /lnst./substituição dc lârnpada de vapor nretálico, E-40, 400W.

lForrr

oJ,ll

I

66,16

Forn./lnst./substituição de reator de vapor rnetálico/sÓdio, 70W.

unid.

1.476,00

5.2

F:rrir./lnst./substituição de reator de vapor tlletálico/sódio, 100W

unid.

600,0c

92,82

lnst./substiiuição de reator de vapor rnetálico/sódio, 150\l/

urrid

200.0c

117,12

210,0c

167.35
172.65

Frorn.i

5.4

Forrr./lnst./substituiçáo cle reator cle vapor tretálico/sÓdio, 250W.

urrid

5.5

:orn./lrrst./substituiÇáo de teator de vapor rnetálicoisÓdio, 400W

unid.

70,00

unid.

20,0c

6
6.1

i--onr.linst./substituição

de reaior de vapor rreiálico/sódio, 150W

86

0C

62

Forn./lnst./substituição de reatoi- de vapcr trretálico/sÓdio, 250W.

unid.

170,0c

6.3

Foi'n./lrrsi.isubslituição de reator de vapor rretálico/sódio. 400W

unid.

60,0c

160,8€

7

72

39.978,90
18.450,00

R$
R$
R$
R$
R$

97 652,16
55.692,00
23.424,00

35 143,50
12.085,50

Reator de uso interno AFP:
143,85

'7.1

30 996,00

Reator de uso externo AFP:

51
E'

R$
R$

37 748,75

RS
R$
R$

24 454,50

109.728,00

1720,00

9.652,80

Relé / Base

+-._----

lForn./lnst./substituiçâo de relé fotoeléirico 220 volis

pÇ

3.200,00

34,29

R$

Forn /lrrst./substituiÇão de base de relé fotoetéirico.

pç

700,00

10,11

R$

pç

150,0c

299,50

l[orn./lnst./subst. de Iurnin. abetla, 70/250W, Sirtples

pç

50,0t

132,65

]Parafuso cabeça quadrada, c/porca e arruela:
lForn./lnst./subst. de paraíuso O t6 x 250 mm

pç

170,0c

9,22

pÇ

170,0c

l*

3 200,0(

7.077 ,00

Luminárias
81

c
9.1

i orn /lnst./subst. de lLlnrirr. fechada. 150/400W, Conr Base para Rele

9.2

Forn./lnst./subst. de paraÍuso O

10

e

I

16 x 300

ilitr

Execuçâo de Marrutençáo Pieventiva e Corretiva no Ponto de lluminação

10.1 i incluindo linrpeza. aJUSte e teste dos equiparnetrtos tra Rede de lluminaçãt

I

funtica

daZona Urbana e Rurai do Município de Santa lzabel do Pará

R$
R$

44.925,00

1.567,40

14,4ç

R$
RS

78.OC

RS

249 600,00

R$

995.235,29

VALOR TO' ALDOC rRÇAMENTO:
R$ 995.235,29 (Novicentos, i{oventa e Cinco Mil, Duzentos e

f

6.632,50

2.463,30

inta C ]co Reais e Vinte e Nor/e Centavos)

'ã

é0.'%
<ál\

trto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
palÁclo MUNtctPAt- cAP. NoÉ DE cARVALHo
ANEXO lll
PROCESSO

oBJETO: EXECUÇAO DE MANUTENÇÁO pnrVrruTlvA, coRRETIVA

ENC, SOCIAIS E

nírr-iAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINÇAO PUBLICA DA ZONA
uirliAhiA E RURAL oo wturutcÍpto DE sANTA IzABEL Do PARA
E

TRABALHISTAS:
BONIFIC. E DESP,lNDlR, (BDl):

r*^r'***u *,tt*ÇAo PUBLICA - SANTA IZABEL DO PARA'PA

A

Bonif icaÇão

B

Despesas lndiretas

ú.

B?

1

9gs.23s,2g

9,80%
5 00%
3 B0%

Administraçãro Local

8.2

29,110/o

9,00%

AdministraÇão Central

1

r-R$
lvnlot
I t'

89'96%

% DO B.D.l

DESCRTÇÃO

ITEM

DATA:

NO:

0,70T0

Mão-de-Obra lndireta

0,30%

8.2.2

Materiais de Consumo Administraiivo

ó.1.J

Conservação e Manutenção do Canteiro de Apoio

0 60%

824
821

tvleciicina e Segurança do Trabalho

0,50%

8.2.6

V

- c
u.
^;
-.-:;
v.t
-;;
l

C4

Sjequ ranÇa
i

0,90%

Patrimonial

0,80%

aqens/Íretes/tran sportes

8,15%

Iributos

0 65%

PIS

2,50To

ISSQN/ICI\4S

3,00%

COFINS

2,00Yo

CPRB

A
*BDI

{ (1+A)X (1+B)/ (1-C»

-

1

29,11Yo

#À
V
'e{,'*
,.er,

PREFEITU RA MU f,,l ICIPAL. DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALACIO IV]UNICiPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ANEXO IV
i OgJTTO: EXECUÇAO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E
nnlrRçÁo Do srsTEMA or uuwttruçÃo PUBLtcA DA z0NA URBANA E RURAL

no muucipto

DE sANTA tzABEL Do PARA

ENC. SOC.

E

TRABALHISTAS:

LOüAL:ZONA RURAL OO IVIUIIIC|PIO DE SANTA ISABEL DO PARA

BON. E DESP. lNDlR.

(BDl):

I

ffi
c0Dt00

t-

Grupo A

I

A.1
SESI

A3

SENA

A.4

A6
Seguro Corrtra Acidentes de Trabalho

i

A.B

FGTS

l-

Ae

SECONCI

iA

TOTAL DO GRUPO A

Grupo B

:Bl

Semanal Remunetddo

| 8.2 I Feriados

-R.pouso

Auxilio Acidente de Trabalho
D

CI

t io

Salário Maternidade

TOTAL DO GRUPO B
Grupo 0
4,74Y0

Aviso Previo lndenizadc

|

6,28u/o

Aviso Previo Ti-abalhado

i

v,J

Férias lndenizadas

c.4

Deposito Rescisão Sern Just: Causa

I

U.C

Indenização Adicional

TOTAL DO GRUPO C
Reincidência de Grupo A sobre Grupo

B

Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
I' Reinciclência de Grupo A sobre
FGIS sobre Aviso Prévio lndenizado
.IOTAL

r

DO GRUPO D

6,08%

17

0 s6%

0,42"/,

8,64Yo

3,34Yo

99,96%

49,870/o

,7lln

I

L

PERC ENTAG ÉIlI TO'T,A.L

119,66%

89'96%
29,110/o

o'

^do"%
J*,4,Jí

i':-F'.,
,.,..;
'.,{
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**,r,'#
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PREFEiTUt{A rriiUitlüiPAL DE SANTÁ IZABEL DO PARA
PALÁCIO MUN.I[CIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DÉ REGISTRO DE PREçOS Ne xxxx/zO18

ATA DE REctSTRo DE pREÇoS RELATIvA Ao PREcÃo PRESENCIAL SRP No xx)u2018PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL/PA

do ano de 2018, a Prefeitura Municipal de Santa lsabel do
, domiciliado e restdente nesta cidade,
brastleiro, CPF/MF no
Pará, Sr.-,
apos ter iior^nolcgaclo a classificação clas propostas apresentadas no Pregão Presencial SRP No
o
0xxt20'tg-iPA, rios iermos da Lei n.o 8.666, cle 21 de junho cie 1993, da Lei n 10.520, de 17 de
dias do r-rrês de

Aos

7.892, de 23 de
lulho de 2002, Lei Conrplerrrerriar n.o 123, de 14 de dezembro cle 2006 e decreto
cle 2013 RÉSOLVE: Registar de Preços para contratação

laneiro

oferecidos peta proposta classificada em primeiro lugar, para o
itenn, nos rermos deste Edital, nc. certanre acima merrcionado, da(s) seguirtte(s) empresa(s):

1 _(...nonre

da emPresa...)
representada
_(...enciereço conrpleto...)-, inscrita no CNPJ/MF sob o no --.-J---,
qualificaçáo: nacionalidade, estado civil,
neste ato por _(...nome completo...)

profissão...)
.i"

UF

)-

e CIC/MF

-( -(...no,

no

,^

orgão emissor,

portador da Carteira de identidade

_._.(...notne

cla

empresa...)-_.-

com sede em

contpleto...)-, inscrita no CNPJ/MF sob o no
neste ato
_(...noffre
-(...endereÇo
por

profissão...)

qualificação:
-.- rtacionalidade, estado civil,
orgão emissor,

portador da Carteira de identidade
e

no

compieto...) _(

--(...município...)- na
representada
J---,
UF

)-

e CIC/MF

-.(...no,

-.--.----;
observadas as condiçôes dispostas nas cláusulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - Coirstituti cbjetur da presente Ata o Registro de Preços para eventual
de acordo com
contratação de empresa (as) esper:ializada (as)
as condiçoes e especificaçÕes técnicas constantes no Edital oo Pregão Presencial SRP No 0xx/2018-

/PA e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - A presenie Ata de Registro de PreÇos terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.
pAF{AGFIAFO pRtnflÉlRo - Durante esse prazo de validade, a Frefeitura Municipal de santa lsabel
tlo F,ará rrâo sera cbrigarlo a a<jquirir, exclusivantenre por seu intermedio, o objeto referido na

üLAUSULA pRlMEiRA, pocenclo utilizar", para tanto, outros nreios, desde que permitrdos em

Lei,

pREI:El'l URA trilLlt'JlüIPAL DE SÁNTA IZABEL DO PARA
PALACiÜ MUNICIPAL EAP. NOÉ DE GA}RVALHO
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie a(s) empresa(s)
detentora(s).

- Ocorrendo quaiquer

das hipoteses previstas no art. 78 da Lei no
8.666/93, com as alteraçÕes posteriores, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada,
PARÁGRAFO SEGUNDO

garantido a(s) sua(s) detentora(s) o contraditorio e a ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO - A presente Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada,

de pleno direito: a) pelo Governo Municipal, quando: 1

-

a(s) detentora(s) não cumprir(em) as

obrigações constantes desta Ata; 2 - a(s) detentora(s) recusar(em)-se a cumprir o obieto desta Ata e

o Goveriro Municipal não aceitar a justificativa; 3 - o preço registrado se apresentar superior ao
pratrcado no nrercado. b) pela(s) <ietentora(s), quando, t'nediante solicitação por escrito,
cornprovar(em) estar impossillilitada(s) de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. A

soliuitação deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Governo
Municipal a aplicação das penalidades previstas no Edital do Pregão Presencial SRP No 0xx/2018/PA e na Lei n.o 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO

- O orgão participante

encaminhará formalmente, atraves de ofÍcio, ao

orgão gerenciador cla Ata cle Registro de preço os respectivos quantitativos, valores e descrição, em
papel timbrado, do item relativo a referida Ata, quando de sua utilização, para o endereço eletrÔnico
licitacaosantaizabel@outloo.com.

CLÁUSULA TERCEIRA - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da Ata de Registro

de Preços são os constantes desta Ata, de acorcjo com as propostas apresentadas no
Presencial SRP l{. 0xxl201B-/PA, como segue:

,Nome da Êmpresa:
ICNFJ:
DÊSCRrÇAO/
ITEM

Pregão

UT.IIDADE

ESPEGIFICAÇAO

1--PARAGRAFO PRltríEIRO - Cs preços referidos nesta Cláusula incluem todos os irnpostos, taxas,
fretes, etc. que incidam sobre a transaçãc, na forma do Edital de Pregão Presencial para Registro de
Preço SRP No 0xx/20'lB-/PA.

PARÁGRAFO SEGUNDO

- Os preçús indicados

i'resta Cláusula serão válidos pelo prazo

de

12

(doze) ineses, contados a p.raftlr «la data da asstnaiura desta Ata.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Eirr toda Nota de Empenho decorrente desta Ata, serão observadas as
cláusulas e condiçôes do Ecjital do Pregáo Presenciai SRP No 0xx/2018/PA, que integra o presente
iirstruinento corno se nele transcrito i+stivesse.

'{*,/4.3
PRÊFEII'URA $uiiii ÍÜlpAL DE SAhITA IZABÊL oO pnnÁ
PALACIO iUIUNICIPAL CAP. NOE DÉ CARVALHO
Ct-ÁUSUm QUARTA - O c.rrgáo gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser originada deste
certame e a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD;

CLAUSULA QUINTA - Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer orgão ou entida<le da Administraçáo que não tenha participado do certame licitatorio na
con<iição de "carona", mediante prévia consulta ao orgão gerenciador e respeitadas as condiçÕes e
as regras estabelecidas em Lei, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços no âmbito da

Administração Pública Municipal.
PARAGRAFO pRIMEIRO - Os orgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços,
quarrdo clesejarern fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto

ao orgáo gerenciador, ao setor de licitação da Prefeitura Municipal de Santa lsabel do Pará, por
OÍício ctr e nrail licitacaosantaizabel@outlook.conr, para que este indique os possÍveis fornecedores e
r"espt:ctivos preços a serem praticados, obe,Jeciclas a ordem de classificação.

pAÊtAGRAFO SEGUNDO
estabelecido em

- A aquisição por entidades náo participantes

não;poderá exceder o

Lei.

{
a adesão, e,
ôolicitar
a
lirnitados
participantes
estarão
PARAGRAFO TERCETRO - Os orgãos não
por conseguinte contratar no limite de cem por cento dos quantitativos do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO QUARTO - O orgão gerenciador está limitado a conceder adesÕes à ata de registro
de preÇos, no lirnite do quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para o orgão
gerenciador e orgão parlicipantes, rndependentemente do número de orgãos não participantes que
aderirem.

CLAUS|.IIA SEXTA

- O quantitativo estimado que possa ser adquirido pelos órgãos

não

participantes.
CLAUSULA SETIMA -- E de exclusiva responsabilidade da(s) empresa(s) detentora(s) da presente
Ata cie Regisiro de preços a forma de execuçáo dos fornecimentos, não podendo, entretanto,
mo<lificar as especificações üonstantes no Edital do Pregão Presencial SRP No 0xxl201B-/PA, salvo

ie

Êxpressamente autorizado, ern rlocumento Aditivo a esta Ata'

ü;ÁUSULA OITAVA - Os pagamentos relativos aos fornecimentos serão realizados pelos Órgãos e
enirtjades estatluars airavés de credito em conta corrente da(s) empresa(s) detentora(s), conforme
notas de etnpenho, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscali fatura, o nomeinÚmero da
agência, localidacle e núrnero da conta ccrrente, bem como o comprovante do recolhimento do
"FGTS" e "lNSS".

CLAUSULA NONA

- A(s) detenrora(s) da presente Ata de Registro de Preços estão obrigada(s) a

atender todas as solicitações efetuadas pela Prefeitura Municipal cie Santa lsabel do Pará, durante
seu períocjo de vigência.

CLAUSULA DÉCIMA

- O descumprirnento,

total ou parcial, de qualquer das obrigaçÓes

ora

assurnidas, sujeitará as detentolas às sanções previstas na legislação vigente, do Edital do Pregão
presencial sRp No oxil2ai8-ipA., garantica a prévia e ampla ciefesa em processo administrativo.
CLÁUSULA DÉt3lMA PRIMEIRA - C presente instrumento nào potlerá ser, no todo ou em parte,
objeto de cessão ou transferência.

PREFÊI"TIJÍ{.Ir il,II.,ífiIi{:!íJAL DE SAIVTA IZABEL DO PARA
PALÁCüO TÚi[JNiCIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
CI-ÁUSULA DECIMA SEGUNDA - A(s) detentora(s) assume(m), como exclusivamente seu(s), os
riscos e as despesas decorrentes do objeto forrrecido, mão-de-obra e transporte, necessários à boa
e perfeita execução do objeto desta Ata.
PARÁGRAFO pRtMEtRO - O MUNlClplO DE SANTA ISABEL DO PARÁ não responderá por
quaisquer compromissos assumidos pela(s) detentora(s) com terceiros, bem como por quaisquer

ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária

ou

securitária, decorrentes da execução da presente Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO SEGUNDO

-

A(s) detentora(s) manterá(ão), durante toda a vigência desta Ata, as

condições de habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

-

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Santa lsabel do

ParálPA, corn renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questÕes que
porveniura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.
Santa lzabel- PA,

_

de

___

de 2018.

Preíeitur'a Municipal de Santa lsabei do Pará

Represenlan'ie legal üa EmpresalRazáo Socialdo licitante - CNPJ

iPREFEÍTURA i*'iiJ[,iie [i]AL DE §ANTÂ |ZABHL DO PARA
pni.Áe ic í'üiuNlctpAL cAP. ruoÉ or cARVALHo
AI\EXO VI
CIiIDENCIAMENTO

-

portador(a) da Cédula de

a

e CPF sob no

no

V" í;

(Modelo)

Atravós do presente, credenciamos o (a) Sr.(a)

identidade

ttto

participar da licitação

instaurada pelo MUNtCtptO DE SANTA TZABEL DO PARA-PA, na modalidade PREGÃO
pRESENCTAL No XX/20'1X, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
plenos poderes para pronunciar se em

bem como formular propostas, lances verbais e

nome da empresa

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

em

de

de 201

B.

/,,'-sinatura do Representante Legal (firma reconhecida corno
pessoa jurídica)

Nonre do Diretor ou [iepresentante Legal

Observaçoes:

a) Se o reconlrecirnento de firma for, em norle da pessoa física, o instrumento deve estar
acompanhado do ato constituti'ro da empresa (Estatuto/Contrato Social) que comprove a
legiiimidade do outorgante,
b) Se o reconfiecintento tje firma for, em nome da pessoa jurídica (etnpresa licitante), fica
dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartorio já o terá examitlado e
verrficado a legitimidade do sigrratário.
c) O representante cler,,erá, obrigatorianrente, apresentar o reconhecimento de firma em nome
de pessoa física ou jui'írJica (errrpresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faÇa
mais parte da socieclade, a ernpresa será inabilitada na fase de "Habilitação".
cl) CaSo cl Contrato Social ou o Estatuio determinern que mais de uma pessoa deva assinar a
piocuração (pública ou paliicuiar) ou o documento de credenciamento (Anexo ll), a falta de
qi,aiquei unra cieias irrvaiiCa c clocunrento para os fins deste Pregão, sendo a empresa
ri i.,.riiii.acla na lase dç;'l-iabililaÇãc".
ri7 ,,,, iji{)culaçáo (pubiic;ii ,Ji.t íiaiti{.:r-tiai-) r:ru o rlocumenio de crecienciarr*rento (A'nexo ll), so deve
i;qi' ussinado peio socicr respor:sável pela Adminrstração da licitante, a assinatura dos
,-rLUurrreltos f.ioi" quaiqucr otiiiü sr.rcic náo autorizado, ou ínesrno o credenciado, implicará a
rrr;otlitação cia licii;nte ria iese cir: ilabilitação".

"g

d.\
juo

lwH

\er.
PREFETTURA IIí'IUNIÜIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
palÁcto nfluhlclpAL cAP. NoÉ DE cARVALHo

Yzo,

ANEXO VII
(MODELO)

DI:CLARAÇÃo RTTERENTE A HAHLtTAçÃo lrtu ATEI{DIMENTO Ao lNclso vll Do ART.
40,Íll\ LEI No 10.52012002)
inscrita no CNPJ sob o

A empresa

nu--,

sediada

DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme
prescreve o inciso Vll, do artigo 4o, da Lei '10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao
PNTCÃO PRESENCIAL

NO

XXI2O1X, estando ciente rlas penalidades aplicáveis nos casos de

descumprimento.

em

de

de 201 B

A.ssinatura do Representante Legal.

OBS:

, ESTE DOCUMENTO,

TAIVIBEM, DEVERA SER ENTRÊGUE NO ATO DO

CREDENCIAMENTO,

ou SEJA, FOEA !9§_ENyELOPES

^

Nr,/3 I
MUhIIC!i}AI- ÜE SÂI.-ITÂ IZABEL DO PARA
PALÁCIO MUN|CIPAL CAP. NOE DÊ CARVALHO

PREFEI

I.JiRA

ANEXO VIII
(MODELO)

DECLARAÇÃo ru ATENDTMENTo Ao ART 27, v, DA LEI
8 666/93 C/C O ART. 7O, XXXIII, DA CF
(Nome cia Empresa)
-----------, no ---

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

CNPJ

-------

No

sediada na Rua

bairro,

CEP-------------- Município -----------, por seu Administrador
Aoaixo assinado, em cumprintento ao solicitado no Edital de Pregão ......1201X,
DECLARA, sob as penas da lei, que:

-. Declara que a contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais
ou materiais que causar ao Município, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;
1

2 - Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos

em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condiçáo rie aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do art.
7o, da Constituiçáo Federal e inciso V, art. 27 , da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei
no 9.85al1999;

3 - Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão,
(inciso lll, do art.9o, da Lei 8666i93 e inciso X, da Lei Cornplementar no 04/90);

-

inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitaçác, na forma do § 20, art.
1J2, rla Lei no 8.666/93;

4

l-ocal ........1,.........12018
i\ssinatura do representante legai sob carimbo.
I

'. \-:,

.

CPF:

CNPJ da ernpresa:
OBS

. ESTA DECLARAÇÃO OTTITNA
DOCUMENTAÇÃO

ES'TAR CONTIDA NO ENVELOPE

N'2

-

*,Juui.
PREI.EITiJRÂ [UiUírlICIPAL DE SAN"TA IZÂBEL DO PARÁ
PALÁGüÚ1 MUNiCIPAL CAP. NCIÉ DE CARVALHO

al!re

lx

(MODELO)

DECLARAÇÃO

nr

CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, lll DA LEI No 8.666/93

(em papeltimbrado da licitante)

A

, inscrita no CNPJ sob o

empresa

no

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 30, lll da Lei no 8.666/93, por
interrnédio do seu Administrador abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCTAL- RP No 0XX/20'iX clo Município de Santa lsabeldo Pará-PA, que:

a) Os t.locumentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos

conlrecimento de todas as informações,
r:) Não se encontrar deciarada inidônea para licitar ou contratar com orEãos da Administração

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

de

de 201X.

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)

^

OBS:

ÊSIA DECLARAÇÃO NTVTRA SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA
EI';IPRESA;

ÉÍj rA DECLART\ÇÃr: OTVTXA ESTê,R CONITIDA NO ENVELOPE No 2
riocuMENTAÇÂO

-

éo"t

r\.J"H
PRE[:EI],IJ§I,A-. [*iUTüIÜÍPAt ÜE SANTA IZÂtsEL DO PARÁ

PALÁ,ÜIÜ ffII.INg*iTJÂL CAP. NOÉ DE CARVALI.IO
ANEXO X

tvlti\UTA DE CON',I'l{ATO N". XX/2018.

CONTRATO

NO.

t2018.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO
DE SANTA IZABEL DO PARA - PA E A EMPRESA
CERTAME
DO
VENCEDORA
jurídica e direito público, através de
'J ivirJI{tCíplO DE SAI'JTA IZABEL DO PARA, pessoa
CARVALHO,

uua iri"eieitLira l,{unicipai c;oirt sede no PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE
;;rl;ii i;t:lade de Santa izah,el cio Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, No. 1060,
,.í::p. dB7g0-000, com Ct\PJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito, Sr.
l ,.i\i\DtlO BARROS WATAT'IABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa lzabel do
r.ara, irrscrito íro CPF/MF sob o no 304.410.562-53, OAB/PA no 6.584 , residente e
clonriciiiado rra cidade de Sarrta lzabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número 1522, CEP:
68 790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE
, brasileiro, Secretário interino do Município
represenrada peto SR _--e portador do documento
de Santa lzabel, inscrita no CPF/MF sob o n"
de ioeniificaçáo
, denominado aqui de CONTRATANTE, e a empresa
no, Centro,
, com sede na Rua
tem
CONTRATADA,
denominada
CiOaOe fS"fADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx, cioravatrte
r:ntre si, justo e avença,Jc o presente, observadas as disposiçÕes da Lei 10.52012002, e,
subsidiarianlente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo no xx/201x,
l/ODALIDADE LlClIAI"ORlA XXX, rrrediante as cláusulas e condiçÕes seguintes,

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente lnstrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de SERVIÇOS OLI FONRÉCIMENTO DE BÊM de XXXXX, para atender a
-,
DieÍeitura f/iunicipal cie Santa lzabel do Pará, conforme
condiçÕes, quantidade e
r::,pct;rirr-:aç:Ões constantes ric íJrccesso aclrninistrativo acima identificado, de acordo com as
e
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QUANT

VALOR
U N ITARIO

VALOR
TOTAL

1.2. A coniiataçao cit:-rcia ria s',,ipciausula i.'l obecieclera aa estipulado neste contrato, bem
como as especificaçÕes ie.criicas. íçrrna oe execução / entrega e as disposições dos
documentos aoiante enurlerados, e c1ue, tndepeíidenlerriertte de transcrição, fazem parte
integt'arrte e comp,lementar i-lesie no qlle não o conlrariem. Sào eles:
i?"A1x, TERMO DF- REFERÊruCtR.
1.2.1. Processo Aclnrirtislrativu
---1.3. A CONI'RATA-DA fica obrigilcla a aceiiar, nas rnesmas condiçÓes contratuais os
acréscimos ou supressÕes qLte se fizerem, até 25ok Co valor inicial atualizado do contrato.
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'1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as
supressÕes que poderão exceder os linrites legais, quandcl acordada entre as partes.
ÜLAUSULA SEGUNDA _ DA EXECUÇAO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

1

C íornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos,

quantidades,
especii'icaçÕes e termos dispostos no Termo de Referência do Edital que originou o presente
rlrJitiíãto e o integra inciependentemente de sua transcrição, êffi dias e horários de
rsxpediente.
2.2. - O objeto da licitaçâo deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta
Secretaria, como frete ou descarga e outros.
2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):
2.3.1,Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidacle do olrjeto com as especificaçÕes constantes da proposta da empresa,
especificaçÕes técnicas e exigências editalícias.
2.3.2. Definitivamente, apos a verificação da conformidade com as especificações
constantesdo Edital eda propcsta, contados 10 (dez) diasa partirdo recebimento provisorio
e sua conseqüente aceitação, rnediante a emissão do Termo Definitivo assinado pelas
partes.
2.4. Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução
rio contrato, rejeitar totalrnente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com
as exigêrrcias editalícias e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias
para substituiÇão do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e exigências
editalicias

2

-

Ci.-ali$ULA THRCEIRA -- DO RECEBIMENTO
-\ '1. As corrdiçÕes de recebimento dos objetos deste contrato sãc aquelas previstas no
itrr-i r'rü ile Referência.
CLAUSULA QiJARTA _ DA GARANTIA
4.'1. Todos os serviços deverâo serde acordo com o especificado no Termo de Referência.
4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).
4.3. O fornececlor deverá relazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Orgão
Demandarrte no prazo cie 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valorde 5% sobre
o preÇo do serviço a ser refeito.
4.4. Caso seja efetuada a substituição de algum produto/serviço devido a falhas i problemas,
opraza de garantia passa a sercontado novamente a partirdo momento do aceite definitivo
do novo objeto.
CLAIJSULA QUINI"A. - DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1. A valor ordinário do presente instrurriento é de R$ XXX (XXXXX compreendendo todas
as despesas e custos cliretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
5.2. A CONTRATADA e o COI'{TRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência,

corn observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias apos o
iornecirlento do bem ciur serviçc, por rneio de oi'dem bancária em conta corrente da
Conta Corrente no
Agência: __--,
Corrl.iatada, Banco.
quando mantidas as mesmas condiçÕes iniciais de habilitaçâo e caso não
haja fato impeditivo para o qual não trrnha concorrido

cLAUSULA SEXT/\-- llA UOTAÇÃc'l ORÇAMENTARIA
6.1. A ciespesa corn a execuçãr-r cio objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações
Orçamentárias consignarias:
Natureza da Despesa:
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cLAUSULA SETIMA -DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I 1. A Secretaria clemandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato
aclrniirrstrativo congênere, urn servidor puUtlco desta Municipalidade para fiscalizar o fiel
curriprirlento do pactuado neste contrato.

O;TAVA.- DAS OBRtcAÇÕrS on CONTRATADA E DO CONTRATANTE
8 1 Caberá a CONTRATANTE:
Alénr das obriEaçÕes resultantes da observância da Lei no 8.666/93, a CONTRATANTE
L:t_ALtSULA

deverá:

pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que
cumpridas todas as formaiidades e exigências do presente contrato'
8.1.2. Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condiçÕes avençadas;
8.1.3. Fiscalizar o cumprimentcl das obrigações e responsabilidade da Contratada;
g.1.4. Dar a Contratacla as corr<1ições necessárias para regular execução do Contrato;
g.1.5. permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa
coNTRAI-ADA às dependências da coNTRATANTE para fornecimento do objeto
contratual, referentes ao objeto, quando necessário;
8.1.6. prestar as informaÇoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
ernpregados da CONTRATADA;
g.1.T.Emitir, por internrédio do servidor designado, relatorio sobre os atos relativos à
e
execuçâo do Contrato que vier a ser firrnaclo, em especial quanto ao acompanhamento
fiscalização da CONTRATADA.
g.1.5. /\s decisÕes e providências que uitrapassam a competência do servidor designado
praia fiscalizar o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE'

g.1.1. Efetuar

o

errr ierripo hábil, para a adlçâo ctas rneclidas convenientes;

8 2 Caberá a COI{TRATADA:
Caberá à CONTRA-|ADA, alérn do cumprimento às disposiçÕes da Lei 8.666/93, do contrato
assinaclo col-l] a coN-t-L{A'|AN'lE, e oas clisposiçÕes regulamentares pertinentes ao
fornecrntento do objeto contratual
g.2.1. Fornecer o o6.i.to corrtratual de conformidaoe com as exigências contidas no termo de
referência e ata aderida.
8.2.2. Executar diretarrreirte o cctntrato, perrnitindo-se subcontratar em até 30% do valor;
g.2.3. Manter no curso <lo Contrato, as condiçÕes de habilitaçáo e qualificação, que
ensejaram slta contrataçáo, nos termos do artigo 55, Vlli, da Lei no' 8'666/93;
g.Z.i. Responder, em rátaçâo aos selis enlpregados, portodas as despesas decorrentes do
fornecimento clo objeto do contrato;
8.2.S. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATAN-I-E ou a terceiros,
decorrenies de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não
pela
excluin,Jo ou reduzindo essa responsabiliciade à fiscalização ou ao acompanhamento
PMSIP;
g.2.6. Arcar com desS:esas decorrentes de qualquer infração seja quai for, desde que
praiicarja por seus técriicos clurante cjo fornecimento do objeto contratual, ainda que no
recinio da CONTRATA.IjTE;
gZ.Z. Respcnder pelo curnprimerito clos postulados legais vigentes de âmbito federal,
as
.jsLaíluai ou niurricipal, beni ;:inda, assegurar os direitos e cumprimento de todas
praticados;
preços
quanto
aos
ob.igilÇÕes estabeieciCas pelo r:ontrato, inciLtsive
:

ó0.'à
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pela
perfeita
execução no fornecimento do objeto contratual;
8.2.8. Zelar

%Ji,9

fornecimento do objeto contratuai dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas, em observância às recomendaçÕes aceitas pela boa tecnica, normas e

8.2.9. Prestar

o

legislação;

8.2.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,
rnerente ao objeto da licitação;
8.2.11. Comunicar a CONTRA'I-ANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
8.2.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçÕes
sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época
propria, vez que os seus ernpregados não manterão nenhum vÍnculo empregatício com a
CONTRATANTE;

Assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes
esraLrelecidas na legislação especÍfica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da
especie, forem vítimas os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão
corr ela, aincla que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;
ó.?".14. Assurnir todos os encargos de possível dernanda trabalhista, cÍvel ou penal
reiacionados ao fornecinrento do objeto contratual.
8.2.15. Assumir aincla a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;
8.2.16. Executarfielmente o r:t-rjeto contratado, cle acordo com as normas legais, verificando
sempre o seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a
proposta apresentada e as orientaçÕes da CONTRAI-ANTE.

I 2 i.l

PARAGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
estabelecicios nas condiçoes anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento
a CONTRAT'ANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razáo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a CONTRATANTE;
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão
destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer
resporrsa[:ilidades solidária ou subsid iária.
PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposiçÕes do Codigo de
Froteçáo e Defesa dc Consumiclor, instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILiDADES
9.1 - A Contratada assunle comc exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da broa e perfeita execução clas obrigaçÕes contratadas, na forma do processo licitatorio.
Responsabiliza-se, também, nela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinacjos, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a
Contraiante <:u a tei"ceiros

PARAGRAFO PRlt\íEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo
máximo cle 48 (quar^enta e r:ito) horas, contadas de noiificaçáo administrativa à Contratada,
solr pena de multa de A,Za/o (dcis cJécimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de
atraso.

pARAGRAFO SEGUNDO - A Contratarrte não responderá por quaisquer Ônus, direitos ou
obrigações vinculadas à legislaçâo tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decórrente rja execução do presente contrato, cujo curnprimento e responsabilidade
caberão, exclusivamente. à Contratada.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada corn terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratacla, de seus empregados, prüpostos ou subordirrados'
CLAUSULA DECIMA _ DAS SANÇÕES ADMINISTRAIIVAS
A contratacla, total ou parcialmentr: inadimplente, serão aplicadas as sançÕes previstas nos
artigos. 86 e 87 da Lei federal n". 8.666/93, a saber:
10.1. Advertência, nas hipoteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a
entrega.
10.2. Multa, que não exce«lerá, em seu total,20o/o (vinte por cento) do valor do contrato, nas
hipoteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega'
10.3. Suspensáo temporária cJe participação em licitação e impedimento para contratarcom
a Administraçáo do Estaclo do Pará, por prazo nâo superior a 05 (cinco) anos, nas hipoteses
de execuçáo irregular, atrasos or-r inexecução de que resulte prejuízo para a entrega'
10.4 Deólaraçâo de inirjoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
elqii.ii.rto perÚrrarem os seus motivos determinantes ou ate que seja promovida a
ieal-iriiiação perarrte a autoridade clue aplicou a penalidade, nas hipoteses em que a
exr:c;uÇáo irregirlar, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal'

r,ARAGRAFO PRIIVIE|RO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta
cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou curnulativamente com qualquer das
deniais.

pARnGRAFC SEGUNDO -- C curnprimento da obrigação prestado fora do praza, sujeitará a
r;onira'ia,:la ao pagamento cja nruita de A,2o/o (dois <lecimos por cento), sobre o valor global
do Contratc a contar do vencimento daquele.

pARAGRAFO IERCEIRO- As rnultas previstas nesta cláusula não têm natureza
coÍxpensatoria e o seu pagamentc não elide a responsabilidade da Contratada por danos
causados a Contratante.
pAR/\GRAFO QUARTO- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e
parágrafos acima, principaln'lente, pelos motlvos que se seguem:
a) Peia recusa injustificada em assinai'o Corttrato.
b) Pela não enti'ega do cbieto ia contr"atação de acordo com a$ especificaçÕes técnicas do
ato convccatorio e coÍit as pei'tinentes nortnas técnicas.
c) Peio atraso rro inícici e conclusãr: da entrega.
d) Pelo .Jescuniprirnento Ce qualquer das cortdições dispostas no presente ltrstrumento.
CLAUSULA DECIMA PRIIVIEIRA _ DA RESCISÃO
11.1. Poderá ser rescindido o presente instrurnento.
11.1.1. Por ato unilatera! e escrito da Administração, nos oasos enumerados na Lei
8 666/93
11.1.2. Arnigavelmente, por alcordo entri= a.c, partes, recitizido a termo no respectivo
procedimento admirristraiivo, ciesde que haja convetriência para Administração, ou
11.1.3. Ju,licialrnentê, nos termos da lel.
PARAGRAFO pRlMElR.C * N,c caso de rescisão amigávei, a parte que pretender rescindir o
contrato comunicará stra irrtençáo à outra, por escrito'
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Na hipotese do constante no 11.1.1. Não haverá indenização

PARAGRAFO SEGUNDO
ali;urna a ser pago à Contratada.

t)I AUSULA DECIMA SEGUNDA * \/I(JL.NC|A
t'2.1. O prazo de vigência cleste contrato será de xx (xx) rneses, a contar da assinatura,
poclepdo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço
e condiçÕes mais vantajosos à Adrninistração.

cLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA TERCEIRIZAÇAO
13.1. A CONTRATANTE não se responsabllizará por contratos que a CONTRATADA venha
celebrar com terceiros, cujas obrigaçÕes serão de sua exclusiva responsabilidade.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAÇAO
14.1 - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia
seguinte a sua assinatura.
CLA.USULA DECIMA QUII{TA- DO FORO
15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do Pará para
solução das clemandas clecorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com
todaâ as cláusulas, as partes resoivem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e
achaclo conforrne, vai assinado pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas)
iesteniunnas, em 03 (três) vias de idêntico teor.
Sarrta tzabel do Pará/PA, xxx de xxx de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
CCNTRATANTE

EÍUPRESA
CONTRATADA

'festemunhas.

1)

2)
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