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t PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDI'TAL
PREGÃO ELETRÔNICO N' 015/2018- PMSIP

A I'REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZLBEL DO PARÁ, por interveniência da
Secretaria Municipal de Administração e Itinanças (Código UASG 455288), mediante
Pregoeiro, Sr. Rosinalclo lrerreira de Freitas, usando a competência delegada na Portaria
Administrativa no 01512018, de 19 de fevereiro de 2018, para conhecimento dos interessados
que fará rcahzar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, POR ITEM nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá a Lei }rederal n' 10.520, de 17 de julho de 2002
(institui, no âmbito cla Ur-rião, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação
denotninada pregão.); Decreto Federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000 (Regulamenta a

modalidacle de licitação denominada pregão), Decreto Federal no 5.450 de 31 de maio de 2005
(Regularnenta o pregão na tbrma eletrônica); a Lei Complementar Federal n" 123, de 14 de
dezembro de 2006 (listatuto da microempresa e empresa de pequeno porte); Instrução
Normativa N" 02I2009-MPOG, Lei no 8.078/90, Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993
(Lei de licitações e contratos administrativos); em especial, da Lei Complementar no 14712014
com as alterações posteriores legislações correlatas e demais exigências previstas neste Edital
e seus Anexos, constantes no(s) Processo(s) n"21612018.

DISPOSIÇÔES PREIIMINARES

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança - criptografla'e autenticação - em todas as suas fases.
A retilada do edital se dará a partir da data de publicação do aviso no Diário OÍlcial do
Estado, nos sítios de compras do Governo Federal http://www.comprasnet.gov.br e do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará futps:i/wwUlq$.p3gov.b_1.

DA SESSÃO P{IBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia: 18 de abril de 2018.
Horário: 14:00 h (horário oficial de Brasília * DIr)
Endereço eletrônico: httlr:i,'ivrvu.,.ü{)}rprAS}iet.g*r.hr'(liAS{i 45i?88}

Todas as referências de tempo no ljdital, no Aviso e durante a Sessão Pirblica observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília l)F e, dessa Íbrma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Não havendo expediente ou ocorrendo quzrlquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcàda, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo
deste Edital, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário.

São partes integrantes deste Instrumento Convocatório:
1- ANEXO I - Termo de Referência.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2- ANEXO II - Modelo de Proposta.
3- ANEXO III - Modelo de Declarações
4- ANEXO IV - Minuta do Contrato.

1 - DO OBJETO- Tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
para Equipar a ESF Jardim das Garças, nas corLdições contidas no Termo de Referência deste
edital.

2 - INFORMAÇOES E ELEMENTOS ESCI,ARECEDORES DA LICITAÇÃO

2.1 - O Pregão Eletrônico será reahzado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segtrança - criptograÍia e autenticação - em todas as suas fases.
2.2 - O licitante apto a participar do certame deverá confirmar, em campo específico do
sistema, durante o envio das propostas iniciais, que cumprirá plenamente os requisitos de

habilitação contidos neste Edital.
2.3 - As decisões referentes a este processo licitatorio poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.
2.4 - O interessado poderá ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos no site
í i, ll . 1 I
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,f-- o, p.d,à'* ê-ã.ü.*r*.rô;*d. dúvidas em relação ao edital deverão ser

encaminhados, via e-mail até o 3o (terceiro) dia irtil anterior à data da aberlura da Sessão

PÍrblica, devendo obedecer ao horário de encerramento do expediente externo deste Orgão
Público até às 17 3A horas.
2.5.1 - Esclarecirnentos referentes à especificação dos itens licitados poderão ser obtidos
também junto à CPL, ou por e-mail li-cj_taçA.qserúaizêbgklqutlgo-li.cql
2.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e demais sanções legais vigentes.
2.7 - Todos os interessados nesta licitação deverão atender às exigências, inclusive, quanto à

documentação constante deste Edital e seus anexos, estando submetidos à legislação em vigor
constante no preâmbulo do Edital de Licitação.
2.8 - A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempr,;lsa - ME.

3 - DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação:
3.1.1 - Pessoas Jurídicas de Direito Privado, do ramo perlinente ao objeto licitado, desde que,
previamente credenciadas no Sistema de Credenciamento Unificado de Fomecedores -
SICAF e no Sistema Eletrônico promovido peia Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por rneio do sítio

--..------- ... -: u-
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3.1.2 - Desernpenhem atividade pertinente e compatível com o obieto deste pregão.

3.1.3 - Atendarn todas as exigências, inclusive quanto à documeutação, constantes deste

Edital e seus Anexos e que este.iam cadastrados ou efetuem o cadastro e habilitação no
Sistema cle Cadastramento UniÍicado de Fornecedores - SICAF, e no sistema eletrônico
provido pela Secretaria de l,ogística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do
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Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio nrnv.comprAsne!.gov.br, nos seguintes
termos:
3.2 - Não serão admiticlas nesta licitação a participação de licitantes:
3.2.1 - Em processo de falência, recuperações iudiciais, extrajudiciais, ou de insolvência, ou
sob outra Íbrma de concurso de credores, em dissolução oll em liquidação.
3.2.2 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Púrblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação.
3.2.3 - Que estejarn com o direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa
Izabel suspenso, durante o prazo da sanção aplioada.
3.2.4 - Que esteiam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forrna de constituição.
3.2.5 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9" da Lei n'8,666193.
3.2.6 - Estrangeiras que uão tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administlativa ou iudiciahnente.
3.3 - Todos os interessados nesta licitação deverão atender a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constantes deste L)dital e seus anexos, estando previamente
submetidos à legislação em vigor constante no preâmbulo deste Edital de Licitação.
3.4 - Como requisito para parlicipação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, ern campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório.
3.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e demais sanções legais vigentes.

4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - O Credenciarnento dar-se-á pela atribuição de senha, pessoal intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico, no site htÉp://w,lvw,.comrprasgovernarnentajs.Eov.bn.
4.2 - O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastrarnento Unificado de F-omecedores - SX.CAF, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.
4.3 - O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade
de cadastramento dos órgãos ou enticlades da Fr:esidência da República, dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundações que participam do Íjistema Integrado de Serviços Gerais - SISG,
locahzada nas Uniciades da Federação.
4.4 - O Credenciarnento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante, ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade tecnica paru reahzaçáo
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.5 - O uso da seúa de acesso pelo licitante é de sua responsabiliclade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretanrente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou à Prefeitura Municipal de Santa izabel a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.6 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do sisterna
para imediato bloqueio de acesso.
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PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
corvussÃo rERMANENTE DE LrcrrAÇÃo

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. Após a divulgação do edital, a licitante deverá encamiúar, exclusivamente por meio do
sistema no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, proposta de preços

COM VALOR GLOBAL PARA O ÍTEM COTADO e os respectivos anexos, se for o
caso, formulada de acordo com o Termo de Referência - Anexo I e as ESPECIFICAÇOES
DETALHADAS DO OBJETO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão,

quando, então, encerrar-se-á, automaticamerÍe, a fase de recebimento de propostas. Durante
este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.
5.2. Fica vedado ao I-icitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua
proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de

desclassificação do ceftame peio Pregoeir:o.

5.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em sell norle no

sistema eletrônico, assumindo colllo finnes e verdadeiras sua proposta e lances.

5.4. O licitante cleverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e em

caso de discordância existente eutre as especificações deste obieto descritas r.lo

COMPRASNET e as especificações constantes do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO
I deste Edital prevalecerão às últimas.
5.5. A PROPOSTA DE PREÇOS CADASTRADA NO SISTEMA DEVERÁ CONTER:
a) O detalhamento/espeoificações dos Serviços r1o campo denominado
"DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", disponÍvel no
COMPRASNET, não se admitindo a expressão "CONFORME EDITAL"
b) Preço total cle cada ÍTEM, cle acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, ern

algarismo e por extenso (total), expresso em nroeda corrente nacional (R$), com no máximo
02 (duas) casas clecimais, INCLLISIVE NA ETAPA DE LANCES, considerando as

quantidades constantes no Termo c1e Referôncia - Anexo I do presente Edital.
5.6. O (A) Pregoeiro poderá, caso .iulgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a

coniposição dos preços propostos.
5.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente. das

condições estabelecidas neste tsdital e seus Ane:ros.
5.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superu'eniente e aceito pelo Plegoeiro.
5.9. Não serão admitidas retificações ou alteraçõ.res nas propostas apresentadas, urla vez aceito
o lance vencedor ou negociado e finalizada a Ser;são Eletrônica.
5.10 Os valores deverão ser calcr:lados oorl duas casas decimais.
5.11 O critério de aceitabilidade dos preços i;erá de acordo colr os valores praticados no
metcado.

6. DO INÍCIO DA SESSÁO PiiBLIC]A
6.1. A abertura da sessão pública desre Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio

lylvu.a o-{u.p-LÀigg v g-Litírii1ç n14§,gq!}r.
6.2. A cornunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e a.s licitantes ocorrer'á exclusivamente rnediante
troca de mensagens, em carrpo próprio do sistenra eletrônico.
6.3. Cabe à licitante acompanirar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pirblica
do Pregão, Íicando responsável pelo ônus clecorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualcluer mensagem er-nitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.6. Os Licitantes deverão uanter a impessoaiiclade, não se identificando, sob pena de sererl
excluídos do certame pelo (a) Pregoeiro (a).

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pirblica
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de tecnicos peúencentes ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou iurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.
7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
7.4. SER.Á DESCLASSTFTCADA A PROPOSTA QUE:
a) Não atenda aos termos deste EDITAL e seus Anexos.
b) Não especificar/detalhar devidarnente o serviço a ser ofertado no campo denominado
ooDESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", disponível no
COMPRASNET e/ou disponibilizar anexo que compÍove a especificação, não se

admitindo a expressão ooCONFORME EDITAL".
c) contenha preços incompatíveis corn os praticados no mercado, com os custos estimados,
para cumprimento dos termos do CONTRATO e com as disponibilidades orçamentárias da
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará.
7.5. Constatada a existência de proposta (s) manifestamente inexequível(eis), esta(s) será(ão)
desclassificada(s) pelo(a) Pregoeiro(a), com a consequente exclusão do(s) respectivo(s)
LICITANTE (s) na etapa de lances.
7.5.1. Serão considerados inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade econômica, não tenha
sido demonstrada pelo LICITANTE, flcando a critério do pregoeiro solicitar a referida
comprovação.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante irnediatamente inÍbrmado do seu recebimento
e respectivo horário de registro e valor.
8.2 - Os licitantes poderão oferecer lances suces:;ivos, obseryado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao úrltimo lance ofertado pelo
licitante e registrado no sistema.
8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesrno valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lngar.
8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não the cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor c1o menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada
a identificação do detentor do lance.
8.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de feçhamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
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8.8 - O sistema, automaticamente, assegurará às microempresas e às empresas de pequeno
porte a preferência de desempate quando o preço, por elas ofeftados, forem iguais ou ate 50Á

superiores ao melhor preço registrado por empresa que não se encontre nesta caracterizaçáo
(afi.44, § 2" da Lei Cor"nplementar N" 12312006).
8.8.1 - Neste caso, após o enceffamento dos lances, o sistema concederá o prazo de O5(cinco)
mintttos para a tnicroempresa ou a empresa de pequeno porte apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora, sob pena de preclusão.
8.8.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno pofte que se encontre no intervalo acirna informado (5%), o sistema realizará sorteio
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
8.9 - O disposto no item 8.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por rnicroempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, §2" da Lei
Conrplementar No 123 12006).

8.10 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poderá permallecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
lealizados.
8.10.1 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
Sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, através de aviso publicado no Sistema Comprasnet.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de menor preço por lote/itern,
conforme o caso, e de acordo com o Termo de Referência.
9.2 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências
contidas no Edital, pelo critério do menor preço ofertado para o lote ou item, conforme o caso,
considerando a unidade de fornecimento e o regramento estabelecido no item 9.1, podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim, decidir
sobre sua aceitação.
9.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de tecnicos pefiencentes ao quadro de pessoal da
PreÍêitura Municipal de Santa lzabel do Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.
9.4 Encerrada a etapa de lances, o Plegoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
h"rgar para o item quanto à oompatibilidade do preço ern relação ao estimado para contratação
e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste Edital.
9.5 No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsecluente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apureição de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital, sendo o respectivo licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
ceftame.
9.5.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.2., o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
9.6 - O pregoeiro poderá sanar emos ou falhas clue não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua vaiidade jurídica, rnediante despacho fundamentado, registraclo em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação.
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10 -DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO
10.1 -A empresa declarada previamente vencedora do Pregão deverá apresentar, em 30
(trinta) minutos, após o encerramento da disputa, a contar da convocação do pregoeiro,

exclusivamente pelo sistema SIASG, em seu campo próprio de encaminhamento de

"ANEXOS", ou, justificadamente, por solicitação ao pregoeiro, via '6chat" poderá
encaminhar através do e-mail, os documentos comprobatórios de habilitação e a sua

Proposta de Preço, ajustada ao valor do lance dado ou negociado, e demais documentos e

comprovações a serem anexados à proposta, os quais deverão ser encamiúados pelo e-mail
do Pregoeiro licita caosantaizatrelíôoutlook.com.
10.2 - A habilitação das licitantes será verif,rcada "Online" no Sistema de Cadastro

Unificado de Fornecedores - SICAF, o qual conterá o CNPJ da empresa licitante, CPF e

documento que represente a mesma, bem como Regularidade Fiscal junto a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e a
Fazenda Estadual.
10.3- Caso nos registros cadastrais (SICAF) conste algum documento vencido, a licitante
deverá encaminhar comprovante equivalente, com o respectivo ptazo atuahzado, conforme
estipulado no subitem acima, sob pena de inabilitação.

10.4 - DOCUMENTOS DE HABTLITAÇÃO
10.4.1 - HABTLTTAÇÃO JURÍDrCA
10.4.1.1. Ato constitutivoo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores;
10.4.L.2 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompaúada de prova
de Diretoria em exercício.
10.4.1.3 - Certidão da junta comercial, comprovando o enquadramento como Microempresa -
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais -MEI, emitida
nos últimos 60 (sessenta dias) anterior a data de abertura do certame.

1,0.4.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

10.4,2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ,
juntamente com o Quadro de Sócios e Administradores-QSA.

10.4.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede

do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
10.4.2.3 - Prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Nacional, Dívida Ativa da
União, e Contribuições Previdenciárias, através da Certidão de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, de acordo com a Portaria do MF 358, de 05 de

setembro de 2014, caso esteja desatualizado no SICAFI
10.4.2.4 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede

da licitante, expedida pelo órgão competente;
10.4.2.5 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede

da licitante, expedida pelo órgão competente;
10.4.2.5.1- No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados,

deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
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10.4.2.6 - Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS), caso esteja
desatualizado no SICAF. ;

10.4.2.7 -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apreseutação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do'I'rabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (lnciso
incluído pela Lei 12.440. de 2011). rvwr,v.tst.gor,.br" Acornpanhado da CENIT, certidão
negativa de infi'ação trabalhista.
10.4.2.8 _Flavendo alguma restrição ira colxprovação fiscal ou trabalhista, das microempresa,
empresa de pequeno porte ou micro empreendedores individuais, deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação fiscal ou trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrição, e será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização cla

documentação, pagamento ou parcelamento do clébito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efêito de cerlidão negativa.
10.4.2.9 - A não-regularizaçács da clocumentação implicará decadência da expectativa de
direito ao Contrato Administrativo. sem prejuízo das sanções previstas no ar1. 7o da Lei no

10.52012002, aú.11" da Lei Estadualn'6.474102 sendo facultado à Administração convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, olr
revogar a licitação.

10.4.3 - HABTLTTAÇÀO TECNTCA
10.4.3.1 - Um ou mais atestados ou declaração rle capacidade técnica, em nome da licitante,
expediclo por pessoa jur'ídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de
produtos compatíveis em características e quantidades com o objeto deste Pregão.
10.4.3.1.1 - No caso de atestados ou declaração de capacidade técnica, emitido poÍ pessoa

iurídica de direito privado, este deverá ser assinado por responsável legal da empresa, a ser
comprovado por cópia do contrato social ou procuração pública, no caso de procurador,
acompanhado com documento cle identiflcação, e com assinatura reconhecida sua firma en-r

cartório.

10.4.4 - QUALTFTC.AÇÂO ECONÔMrCO-FTIVANCErRA
10.4.4.1 - Certidão negativa falência e concoy'data, recuperação judicial expedida pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídicri. contendo expresso na própria certidão o
prazo de sua validade.
10,4.4.1.1- Para a-c empresas que optarem de parl.icipar através de filial, deverá tarnbém ser
apresenteLda certiclão negativa para oom o cartório,/comarca onde se encontra instalada a filial.
10.4.4.1.2- Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo
prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.
10.4.4.2 - Comprovação de partrirnôuio iíquido não inferior a l0oÁ (dez por cento) d«t

valor estimado cla contratação, a c1ua1 será exigicla somente no caso de a licitante apresentar
resultacio igual oLr inf-erior a 1 (i-rm) em q,;alcluer dos índices Liquidez Geral, Liquidez
Correnle e Solvência Geral, calculaclos e informados pelo SICA}T;
10.4.4.3 - Balanço Patriuronial, juntamente com as demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis, quando não houver indioação no SILIAF, ou se estes estiverem
venciclos:
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a) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encemado há mais de 3 (três)

lneses da data da sessão pública de abertura clas propostas, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício poderão ser atualizados por ínclices oficiais; se

necessária a aÍuahzação do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado,

iuntamente com esses documentos, o memorial de cálculo correspondente;
b) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular olr
representante cla empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado;
c) As demonstrações contábeis clas empresas com menos de um exercício social de

existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do Balanço de

Abertura ou do irltirno Balanço Patrimonial levantado;
d) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação coln as detnonstrações
contábeis, as inÍbrmações prestadas à Receita Federal;
e) Os documentos exigidos pala fins de qualiÍicação econômico-llnanceira deverão
corxprovar o seguinte:
g.1) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO I'RAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

SG= ATIVO TO'IAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

10.4.5 - Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
10.4.5.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua
habilitação, atestando a inexistência cle circunstâncias que impeçam a empresa de participar
do processo licitatório, A sER DECLAR.z\D9_N9_SISTEMA QUANDO DO
LANÇAMENTO DA PROPOSTA;
10,4.5.2 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a parlk de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXUI, do art. 7o, da Constituição Federal de 1988, A
SER DECLARADO NO SISTEMA QUANDA EO LANÇAMENTO DA PRO ;

10.4.5.3 - A exigência de declaração, sr:b penas da lei, a ser apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte de que cumpreÍn os requisitos legais descritos no
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14.12.2006, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido por aquela Lei, AI§ER DEÇLÀRADO NO SISTEMA OUANDO DO
LANÇAME§TO DA PROPOSTA;
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10.4.5.4 - Declaração cle que não possui em seu quadro pessoal, servidores públicos
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerôncia. Administração ou tomada de decisões
(inciso III, do art. 9o da Lei 8.666193). Esta declaração deverá ser preenchida.
10.4.5.5 - Declaração de empregabilidade ou não de pessoas portadoras de necessiclacles

especiais. Esta declaração cleverá ser preenchida.

10.5 - Os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, sendo vedada a sua

retirada ou substituição.
10.6 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento solicitado, ou

apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.7- Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira cleverão ser

entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor
iuramentado e tambénl devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e

Documentos.
10.8- As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Orgãos ou
Empresas que as expediram.
10.9 - A simples participação das empresas licitantes ao presente ceftame implicará em
aceitação das normas editalícias e veracidade dos documentos apresentados.
10.10 - As proposta, somente as aceitas pelo pregoeiro, os documentos e os anexos remetidos
por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por copia autenticada (proposta
deÍinitiva), no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro,
contendo expressamente os valores ofertados, sob pena de ser considerada desistente,
convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções, ao seguinte endereço:

Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará - Comissão Permanente de Licitação
Av. Barão do Rio Branco, 1060, Bairro Centro
Santa Izabel do Pará (PA)
CEP:68.790-000
At. Fregão Eletrônico N" 015/2018 (Fregoeiro: Sr. ROSINALDO FERREIRA DE
FREITAS)

10.11- O detalhan-rento daproposta, conl os valores readequados de acordo com os lances, se

for o caso, será apresentado cofir a assinatura da licitante, sem rasulas, ernendas ou
entrelinhas, com as seguintes informações:
10.11.1 - Razão Social da licitante, CNPJ, niurrero(s) de telefone(s) e de fax, e-mail (se

houver), endereço, indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente, bem como os
dados do representante legal responsável pela assinatura do Contrato, quais sejam, nome
compieto, RG, CPF e endereço;
l0.ll.2 - Especificação completa e precisa, atendcndo a todas as exigências discriminadas no
Termo de Referência, inclusive corn a indicação do nome do fabricante, marca, modelo do
gênero alimentício fornecido.
10.11.3 - Pleço(s) unitário(s) e global(s) plopostos para o(s) material(s), já devidarnente
corrigido após o encerramento dos lanoes, considerando inclusas todas as despesas incidentes
sobre o objeto licitado (tributos, seglrros, fretes e encargos de qualquer natureza), deverá ser

indicado em algarismo e por extenso;
10.11.4 - Havendo divergência entre o valor expresso em algarismo e o expÍesso por extenso,
prevalecerá este.
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10.11.5 - Caso o valor global não encontre equivalência com o valor unitário (apos feito os

devidos cálctrlos), prevalecerá o valor unitário.

10.11.6 -Prazo de reahzação clos serviços e garantia, conforme discriminado no l'ermo de

Referência, anexo I do Edital;
10.11.7 -Prazo de validade da proposta de 90 (noventa)dias, contados da data de aceitação

da mesma, podendo ser prorrogada por igual período por conveniência da administração.

10.12 - Todos os documentos, inclusive os de cobrança, se a licitante for a matriz, deverão

estar em nome da rnatriz, e se a licitante for f,lial, deverão estar em nome da filial, exceto

aqueles documentos que, pela própri a na.tJreza. comprovadamente, Íbrem emitidos somente

etrr nolne damatriz.

11 . DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDTDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO
CONVOCATORIO.
11.1 - Até dois 02 (dois) dias Írteis antes da clata fixada para abefiura da sessão pirblica,

qualquer pessoa poderá impugrrar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

it.Z Até 03 (rrês) dias úteis antes da data f,rxada para abefiura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos.

11.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição Íro pÍazo de vinte e quatro 24 (vinte e

quatro) horas.
ll.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realtzaçáo do certame.
11.5 Toda petição ou pedido de esclarecimentos deverá ser enviado para o endereço

eletrônico licitacaosantaizabelí@outlook.com. Os recursos deverão ser intelpostos em canlpo

próprio no sítio www.comprasnet.gov.br. Não serão reconhecidos os recursos intetpostos

enviados por fax e venciclos os respectivos prazos legais.

12 - DOS RtrCURSOS.
l2.l Declarado o vencedor, o pregoeiro (a) abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante a

sessão pública, para que qualquer licitante possa, em campo proprio do Sistema, manif-estar

sna intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o

ptazo de três 03 (três) clias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes,

descle logo iltimados para, querendc, apresentar crtntrarazões em igual ptazo, que começará a

contar do término do prazo do recomente, sendo lhes assegurada vista imediata clos elementos

indispensáveis à c1eÍ-esa dos seus itrteresses.

I2.2 O acolhin:rento do recLu'so implica tão-somente invalidação daqueles atos que não

sejam passí.,zei s de aproveitatnento.
12.3 A decisão do pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade

responsável pela licitação.
12.4 A falta de nanifestação imedratae motivada do licitante, em formulário proprio, por

rneio eletrônico clurante a sessão pública, importará a decadência do direito de recurso e

adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao licitante ''ienoedor.

12.5 Não serão conhecidos os recursos irtterpostos, sem manifestação prévia, em

formulários próprios, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados

por Íàx, bem como os que não contiverem a identiÍicação e assinatura do responsável legal ou

preposto da empresa.
12.6 Os autos do processo peflxaÍrecerão com vista franqueada aos interessados, nos clias

úteis. no horário cle 08h00mir:r as 14h00min, no seguinte endereço: PREFEITURA
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MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Bairro
Centro, Santa lzabel do Pará (PA), CEP: 68.790-000, Sala da Comissão Permanente de

Licitação/Pregão.

13 - DO PRAZO E LOCAL DE RECEBTMENTO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
13.1 - O fornecedor cleverá entregar e/ou prestar os materiais/serviços nos locais indicados

pela secretaria, de acordo com o termo de referência deste edital (Anexo l), contados a

partir da data do recebimento da Nota de empenho ou Ordem se Serviço, em dias e horários

de expediente.

14 - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES
14.1 - O licitante vencedor do presente certame estará obrigado a Íbrnecer quantitativos

superiores ou inferiores àqueles contratados, em lunção do direito de acréscimo ou supressões

de até 25"/o (vinte e cinco por cento), de que trata o § 1" do art.65, da Lei n" 8.666/93.

14.2 - Na hipotese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento.
15 - DAS OBRIG,A.ÇÕES nA CONTRATADA
15.1 - Executar o fornecimento dos materiais/serviços, obedecendo rigorosamente às

especificações discriminadas no Termo de Referência.
15,2 - Manter durante a execução do contlato todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na contratação;
15.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

15.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no local designado em Edital,
incluindo as entregas feitas por transportadoras.
15.5 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de

Santa Izabel do Pará, sobre os produtos ofertados.
15.6 -Os produtos de origem estrangeira deverão apresentar, na(s) embalagem(ns),

informações em português para conhecimento e classificação do(s) rnaterial(is) nos termos do

art. 81 da Lei 8.078/90.
15.7 - Arcar com todas as despesas de frete, tritruto, taxas referentes às mercadorias, bettl

como a direitos trabalhistas e previdenciários de seus Íuncionários.

16. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
16.1. As despesas decorrentes <ia aquisição dos serviços do presente Edital correrão à conta

da disponibilirtade e financeira da contratante, lla seguinte dotação:

t){} í'ÁÇÃ(i
t6.2. O pagamento do valor contratado será efutuado c1e acordo com o fornecimento do

serviço, mediante crédito bancário, em ate vinte 30 (trinta) dias, em conformidade com a

alínea "a" do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666193, contados da data da apresentação das

notas fiscais ou faturas satisfatoriamente acompztnhadas dos documentos exigidos no Edital,

em duas vias, que serão examinadas e aceitas, ou lecusadas, pelo Contratante.

16.3. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias será

iniciado a partir da data da reapresentação do documento corrigido.
16.4. Deve constar da nota Íiscal o nome do bairco, o número da agência, apÍaça e o número

da conta, para que 1he seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento.
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16.5. A Contratante pode sustar o pagamento à ContreLtada caso comprove:
16.6. Inadimplência no cumprimento de qualquer {rláusula ou condição contratual;
16.7. Execução insatisfatória dos materiais contratados;
16.8. Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações para com terceiros qlle possam

preiuclicar os serviços prestados à Contratante;
16.9. Situação irregular da Contratada iunto ao SICAF.

17. DA VrGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECLTÇÃO.
17.1 O instrumento contratual a ser assinado com a licitante vencedora, terá vigência de até 12

(doze) meses (para efeito de garantia), contados a partir de sua assinatura.

17.2 O contrato poderá ser substituíclo pela nota de empenho no caso do valor ser inf-erior à

tomada de preço para cada licitante, conforme artigo 62, da Lei 8.666193 .

17.3 O termo de contrato será encarninhado, mecliante aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, à licitante vencedora, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis a

contar clo seu recebimento, sob pena. de decair clo direito à contratação, setn prejuízo clas

penalidades previstas neste edital. Se a iicitante vcncedora, injustiÍicadamente, não devolvê-lo
devidamente assinado no prazo de 03 (três) dias irteis, após seu recebimento, poderá ser

convocada outra licitante, Cesde que respeitada a ordem de classificaçáo, para. depois de

con'iprovados os requisitos habilitatcirias e Íêita a negociação, assinar o ref-erido instrr.tmento.

18. DO REAJUSTANTET{TO DE PREÇOS.
18.1 O contrato a ser celebrado com a licitarrte vencerlora não será reajustado, salvo as

hipóteses de contprovada onerosidade a CONTRA.I)ADA.

19 . DAS SANÇÕES ADMINISTRATTVAS
19.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal cle Santa

Izabel do Pará, garanticla a prévia cleÍ-esa, poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:

19.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notifrcação, mediante contra recibo do

representante legal da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
Contratada apresente justil-rcativas para o atraso, que só serão aceitas rnediante crivo da

Adnrinistração;
19.I.2 - Multa de 0,2oÁ (zero vírgurla dois por cento) por dia de atraso e/ou por
descurnprimento das obrigações parciais estabeieciiias neste edital, até o márimo de l0% (dez

por cento) sobre o valor do rnatelial/serviço rrão entregue/prestado, recolhida no prazo
' máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma \/ez contunicado oltcialtnente;

19.1.3 - Muita de l0% (clez pot' cento) sobre o valor do material/serviço não

entregue/prestado, no caso cle inexeoução total ou parcial do objeto, recolhidallo prazo de 15

(cluinze) dias corridos, contado da colrunicaçã<; oficial, senr embat'go de inclenização dos

prejuízos porventura causados a Pr:et'eitura Municipal de Santa Izabel do Pará;

19.2 - Ficará impedida de licitar e «Je contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos, garantido o direito plevio cla. citação e de arnpla defbsa, enquanto perdurar

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

propria autoriciade clue aplicou a penalidade" a iicitante que:

19.2.1, - Recusar a assiuatura da Nota de Empenho da Despesa ou contrato;
19,2,2 - L)eixar de entregar ri documentação exigida para o celtanle ou apresentar

documentação falsa;
19.2,3 - Ensejar: o retardamento cla execução do seu obieto;
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PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PBRMANEI{TE DE LICITAÇÃO

19.2.4 - Não mantiver a proposta, falhar ou fiaudar na execução do objeto pactuaclo;

19.2.5 - Comportar-se de modo inidôneo;
19.2.6 - Cometer fraude fiscal.
19.3 - As sanções previstas nos subitens 19.1.1 e 19.2 deste item poderão ser aplicadas
juntanrente com as dos subitens 19.I .2 e 19.1.3, facultada a defesa prévia do interessado, no

respectivo processo, no prazo cle até 05 (cinco) dias úteis.
19.4 - O atraso iniustificado na execLlção do contrato, conforme estipulado no Edital, por
período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato, podendo ser

convocada a 2o colocada na licitação e assim sucessivamente, sem prejuízo das penalidades

previstas no contrato e nTedidajudiciais cabíveis, obedecido o contraditório e aampladef'esa.
19.5 - As rnultas aplicadas serão clescontadas dos créditos da empresa ou, na impossibilidade,
recolhida no ptazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação ohcial e, caso não

cumpridas, serão oobradas judicialmente, obedeciclo o contraditório e a ampla defesa.

19.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão

de licitar, o licitar-rte deverá ser descredenciado por igual período, sem prej uízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.

20 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
20.1 - A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em

fâce de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, clevendo anulá-la por
ilegalidacle, de ofício ou por provocação de qualqurer pessoa, mediante ato escrito e

fundamentado, nos termos legais.
20.2 - Os licitantes não terão direito a inderizaçáo em decorrência do cancelameuto,
devidamente justificada pela Administração Pública, do procedimento licitatório.

21 - DA FORMALTZAÇAO DO CONTRATO
21.1. Flomologada a licitação, será formaiizado contrato, documento vinculativo obrigacional,
com os Íbrnecedores primeiros classificados para o objeto licitado. Se o licitante primeiro
colocado recusar-se a assinar o contrato, ou não prrcler fomecer o obieto, serão convocados os

demais classificados que aceitarem Íbrnecer o itenr licitado pelo preço do primeiro, ot'redecida

a ordem de classificação.
21.2. A PREFEITIJRA MLINICIPAL DE S;\NT'A IZABEL DO PARA convocará
formalmente os Íbrnecedores, no prazo cle atei 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do
contrato, informando o local, data e hora.
2L.2.1. O praz,o previsto no iteu.r 21.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
cluando, durante o seu transcurso, tbl solicitado pe:lo fornecedor convocado, desde que ocorra
motivo iustificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará.

21.3. Se a licitante vencedora recusar-se a assinal o contrato, sem.iustificativa por escrito, o
pregoeiro, sern preiuízo da aplica.ção das sanções administrativas previstas neste Edital e no

art. 81 da Lei n." 8.666/93, examinar'á as ofertas subsequeutes e a qualificação clos licitantes,
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórias e feita
a negociação, declarar o respectivo licitante r,'encedor, celebrando com ele o compromisso
representado pela assinatura do contrato.

22. DAS DISPOSIÇOES çpnatS
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ZZ.t É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão

Pública.
22,2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e

a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará, através da SMS não será, em nenhutn caso,

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo

licitatorio.
22.3 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação.
22.4 - Os licitantes serão responsáveis pela hdelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase cla licitação.
22.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente cpte impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida
para o prirneiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,

desde que não haja comunicação do Pregoeiro eln contrário.
22.6 - O desatendimento de exigências formais sanáveis não importará no afastamento do

licitante, descle que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da

sua proposta e que não ensejarem prejuízos à Administração e aos licitantes, durante a

rcahzaçáo da Sessão Pública de Pregão.
22.7 - As normas que disciplinarn este Pregão serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados.
22.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas

disposições legislativas.
22.9 - Na contagem de todos os prazos estabeleciCos neste edital excluir-se-á o dia de início e

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exÇeto quando for
explicitamente disposto em contrário.
22,10 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta

Prefeitura.
22.10.1- Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado
antes da hora normal, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 23.9 serão

prorrogados para o primeiro dia iúil seguinte.
22.11- Só será permitida subcontratação do objel"o deste contrato para o serviço referente a

destinação final dos resíduos sólidos.
22.ll.l - Caso huaa subcontratação citada no item anterior, a licitante deverá apresentar no

ato do envio da Habilitação no que trata o tem 10.1, o contrato de prestação de serviço,
registrado em cartório, firmado com o responsável pela execução do mesmo, betn cofiIo a

licença exigida no item 10.5.3.1 .3 do edital.
22.12 - Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no

instrumento convocatório.
22.13 - Ao cadastrar a ploposta de preço, o fornecedor poderá se deparar com descrição

cliferente daquela constante no anexo I deste Edital, pelo fato do sistema não abrigar todos os

produtos solicitados. Favor ater-se apenas as descrições do anexo I deste edital.
22.14- Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do

COMPRASGOVERNAMENTAIS www.oomprasgovernamentais.gov.br e do

COMPRASPARÁ - www.compraspara.pa. gov.br.
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22.15 - Todas as menções a horários feitas neste edital têrn como referência o horário oficial
de Brasília - DF.
22.16 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à assinatura de
contrato ou empenho.
22.17 - As questões decorrentes cla exeoução da Nota de Empenho, que não forem dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Íbro da Justiça Comum de Santa
lzabel clo ParálPará.

Santa lzabel do Pará - PA,

DE FREITAS

Página l6 de 28



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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I
TERMo DE REFEnÊNcra

1- DO OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de
Equipamentos e Material Permanente para Equipar a ESF Jardim das Garças, pela SMS-SIP,
de acordo com as especificações e quantidades contidas neste Termo de Referência

2 _.IUSTIFICATIVA

2.1- Com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa
Izabel, no sentido de equipar integralmente a ESF Jardirn das Garças, faz-se necessária a

aquisição de Equipamentos e material permanente não contemplados na emenda
parlanrentar/proposta n"L1745.308000i1160-06, visando assim o pleno funcionamento de

referida ESF.

3- ESPECIFICAÇÕES TECI{ICAS - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PRODUTOS
COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:

Os produtos abaixo rnencionados serão fomecidos conforme a necessidade da Secretaria
Municipai de Saúde de Santa Izabel

1 Arrnário de aço, com vitrine 02 Portas LNID 2

2
Arquivo em aço com 4 gavetas com

deslizamento de gavetas-fi chário
LTNID 7

a
J Balança antropometrica para obeso até 150 kg I.IND 1

4 Balcão recepção, em MDF boleado 2mllm LINID 1

5 Balde de inox, com pedal de 30L I]NII) 1

6 Cadeira De Escritorio Evidence li Irixa Azul LINID 30

7 Cadeira diretor Soft tela preta UNID 2

8 Caixa Térmica Coleman 48 QT, 45 litros UNID 1

9 I-ixeira 60 Litros Branca com Pedal Marfinite UNID 5

10
Escada- Conr 02 Degraus, Material de Aço

trnoxidável
UNID 2

^

d*\
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COMISSÃO PBTTMANENTE DE LICITAÇÃO

11
Estante De Aço 06 Prateleira Pesada L2 Com

ReÍbrço LINID 5

12 Fogão de 4 booas LINID 1

l3 Geladeira/Refi'i gerador 2 8 0l UNID I

14

Kit cle alta e baixa rotação, 3 peças. sendo uma
com alta rotação, unla com baixa rotação e uma

com micromotor
LINID 1

15
Mesa Reunião Escritório, ern MDF com 8 (oito)

lugares UNII) I

16 Quadro Branco Standard !t0x60 cm com
Moldura de aiunrÍnio UNII) 1

t7
I)etector fera"l Portáril digitai FD 2008 .. NÍD

(sonar L\ÍID 2

18 MC-343 Termômetro Di gital F'lexível UNID 10

19 Ventilador de T'eto, com 4 (quatro) PA LTNID 2

4 - OBRI(]AÇOES E RESPONSÁI}ILIDADB,: DA CONTRAI,ADA

4.1 A Coutratada é obrigada a fbrnecer o material, de acorclo com os prazos e critérios
estipulados, seguindo as descrições constan[es neste T'errno de I{eferência.
4.2 A Contratada e otirigada a executar, todos os procedimentos com vistas a garantir a
integridade clos materiais solicitados, sendo que estes somelte serão cousiderados
efêtivamente entregues após coniêrência e apr«rvação da Contratante sobre a qLranticlade e
qualidade do material, estando o mesmo sujeito em caso de não atendimelto das óxigências. a
ser recusado.
4.3 A Contratada deverá cumprir integralmente suas obrigações trabalhistas, previdenciárias,
hscais e conterciais, assim como o pagarnento cle todos os tributos, contribuiçOes fiscais clue
irlcidam ou venham a incidir, direta e inctiletamente, sobre o serviço coltratadá, mão-cie-oitr.a,
despesas operacionais e adrninisirati vzrs- h'ansporte, taxas, emolumentos, demais seguros,
indenizações, toclas essas obrigações sorào iie responsabiliclade da CONTRATÀOA.
comprotnetendo-se sob sua responsabilidade, para que forneça com o máxinro de competê,cia
a execução dos serviços requeridos.

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSÀXIIÍ,XrrADE DA CONT|IATANTII

5.1 O contratante acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações
técnicas contriitadas. assirn como a cluaiidade cio rnesmo.
5.2 Fornecer a qualcluer tempo e íJor1i o lnáxinro de presteza. mediante solicitação escrita da
C'ontratada, inicrmações adiciouais. ciiliruir dúviclas e orientá.la em todos os casos omissc-rs
neste ']'ermo de Ref'erência,
5.3 Perfa'zei'os pagar:rentos.jLu-rto ii L'ontratacla setrrpre que atendido as cletenninações
especifi cadas no contrato"
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6 _ DA ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 A entrega do objeto observará ao seguinte:
a) Local cle entrega: Almoxarifado Central
Av, .losé Amâncio, no )77, centro. CEP 68790-000. Santa lzabel do Pará.
b) prazo de eutrega: até 30 dias após o recebimento da nota de empenho.
c) A empresa vencedora deverá cornunicar a data e horário previstos para entrega à SMS-SIP,
no horário do expediente, cotn 48 (qtrarenta e oito) horas de antecedência.

7- FORMA DE PAGAMIiNTO

7.1- O pagamento serárealizado até o trigésimo dia do mês seguinte ao efbtivo Íbrnecimento
mediante o fornecimento de nota fiscai e recibo peio fornecedor.

8- DOrAÇÃO OnçaMEN'rÁRrA

8.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçarnento fixado na Lei
Orçamentária anr.tal de 2018 na dotação orçamentária apresentada pelo setor de orçamento
posteriormente.

9. DURAÇÃO OO CONTRATO

9.1. O contrato terá duração de l2 meses, admitindo-se a prorrogaçáo da vigência nos tennos
da lei.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS CONTRATO

10.1 A Secretaria Municipal de Saúde deve acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
clecorrente processo por meio de um representante especialmente designado, na lorma dos
afis.67 e13 da Lei no 8.666. de 1993.

11. RESPONSABILID,{DE PELO CI'I'ERMÜ DE REF'ERENCIA

O presente "'f'et'mo de Referência" fbi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa
lzabel do Pará de Santa [zabe", estancio em corlsoilância conl disposições legais aplicáveis. e a
necessidade e conveniência. deste órgão. e integra u presente processo adrninistrativo.

tr'onb.,\
àrq77 Él
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ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL
(MODELO)

CNPJ:

Fax:

Licitante:
Endereço:
Telefone:
Dados Bancários para pagamento:
Banco: Agência:
Validade da proposta:
Validade/garantia do material:
Prazo de entrega:

Email

Conta corrente:

^

P.S: Quadro meramente ilustrativo.

ITEM OBJETO UNIDADE OTD

VLR
UNITÁRIO

MEDIO

VLR
TOTAL
MEDIO

VALOR GLOBAL TOTAL
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órgão emi.çsor e unidade da .fecleração...)
DECLARA:

PREB'EITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABrjL DO PARÁ
PI^LÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III
DECLARAçOnS

(MODELO)

Ref.: Pregão Eietrônico nn 015120i8
Processo no: ..........

(...nome da empresa...) . inscrita no CNPJ no

._l_-_, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)
de Identidade no (...número,, portador(a) da Carteila

e do CPF no

-,
Para os devidos flns, nos termos do § 6" do artigo 27 da Lei n" 6.544, de 22 de

novembro de 1989, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho para
Íins do disposto no inciso XXXlll do art. 7u da Constituição Federal de 1988 e no inoiso V do
artigo 27 da Lei 8.666193, acresciclo pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada
pelo Decreto no 4.358 de 05 de seternbr'o de 2002, pois não emDrega menor de 18 (clezoito)
anos em trabaiho notllrno, perigoso ou insaiubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (se houver') emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de
aprendiz.

Para todos os fins de direito, a irrexistência de fato impeditivo da nossa habilitação e

que não estamos declarados inidôneos e nem suspensos em qualquer órgão das esferas da
Administração Pública, e qlle a ernpresa não apresenta Fato superveniente impeditivo à sua
habilitação, ocorrido após a ernissão do CRC apresentado, bem assim estando ciente da
obrigatoriedacle de declarar ocoruências, posteriores, nos termos do art. 32, § 2" da Lei r-ro

8.666193.

Para fins de direito que irá crunprir corn a obrigação de Íbrnecer o objeto deste
ceftarne. nas conclições estabelecidas em edital. IJ, ainda, que para fins de inspeção do Órgão,
se assim preÍàrir, as sementes estão annazenac-las na (endereço completo e telefbne do
contato).

DECLARA. pata fins do ciisposto no art. 28, §6" da Constituição clo Estado do Pará,
que possui em selr quadro de empregados um percentual mínimo de 50Á de pessoas portadoras
de deÍlciência.

DECLARA, para os devidr,rs Íins. que não possui em sell quadro de empregados urn
percentual mínimo de 5Yo de pessoas poi'ladoras r1.e deÍlciência de acordo com o disposto no
art. 28, §6" da Constituição clo Estado do Pará" em funçào de possui menos de 20 (vinte)
funcionários e1n seu quadr"o de pessoal.

Assinatura do represeritante da empresa

_( Cidade LIF...)_ . de de 2018.
(Locttl e daÍa)

fuo

As s in a íur u c{ o r eSt r e sent ante le ga!
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ANEXO IV

CONTRATO NO. 12018.

CONTRATO QUE ENTRE SI
MUNICÍPIO DE SANTA IZAB,EL
A EMPRESA VENCEDORA

CELEBRAM O
DO PARÁ _ PA E
DO CERTAME

O MUNICÍpIO »n SANTA IZAB,F,L »O pAnÁ, pessoa jurídica e direito público, através
de sua Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE
CARVALHO, nesta cidade de Santa lzabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco,
No. 1060, CEP: 68790-000, com CNP.I: 05.171.69910001-76, representada neste ato pelo
Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS \ryATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de
Santa lzabel do Pará, inscrito no CPFiMF sob o no 304.410,562-53, OAB/PA no 6.584 ,

residente e domiciliado na cidade de Santa lzabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número
1522, CEP: 68.790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE

, representada pelo SR. , brasileiro, Secretário
interino do Município de Santa \zabel, inscrita no CPF/MF sob o no

poltador clo cloctunentr-' cle identiÍicação , denominado aclui de
CONTRATANTE, e a empresa com sede na Rua

n", Centro, Cidade - ESTADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx,
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e avençado o presente,
observadas as disposições da Lei 10.52012002, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666193,
vinculado ao Processo Administrativo no xx/20ix, VIODALIDADE LICITATORIA XXX,
mediante as cláusr"rlas e condições seguintes"

CLÁUSULA PTi.IMEIRA - Do oBJETo
1.1. O presente Iustrumento tem por objeto a contratação de ernpresa especializada para
prestação de SERVIÇOS OIJ FONRECIMENTO Dtr BEM de XXXXX, para atender a
Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Par'â, conforme condições, quantidade e

abaixo:

-DtscRiN4r11açÃõ i ur,lrn
I

v.A.LOR
UNITÁRIO

1,2. A contratação citada na snbclausula i,i obe<ierJerá ao estipulado neste contrato. bem
como as especilioações técnicas, f,orma de !'xecrrção i entrega e as disposições dos
documentos adiante enuilerarios, e qLre, independentemente de transcrição, fàzern parte
integrante e complementar deste. l-to que não o contrariem. São eles:
1.2. t . Processo Adnrinistrativo ___ _ J201x; TFTRMO DE REFERENCIA.
1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscinros ou supressões qLre se f,zerem, ate25oÁ do valor inicial aÍualtzado do contrato.
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1.4. Nenhutn acreíscimo poderá excecier os lirrrites estabelecidos l1o item anterior, salvo as
supressões que poderão exceder os lirlites legais, quando acordada entre as partes.

CLAUSULA SEGUNDA _ DA EXECTJÇÃO, PRAZO E LOCAL DE EI{TREGA
2.1. - O fornecedor deverá entregar o obieto Cesta licitação nos prazos, quantidades,
especificações e termos dispostos no 'lermo de Referência do Edital que originou o
presente contrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários de
expediente.
2.2. - O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer <lespesas por parte desta
Secretaria, corno frete ou descarga c- otrtros.
2.3. - O objeto desta licitaçào ser'á1ão) recebido(s):
2.3.l.Prot'isoriamente, no ato ula entrega, para eÍêito de posterior verificação da
conformidade clo ob.ieto üorn Érs estecriÍlcaÇr)er; constanl.es da proposta da empresa.
especificações técnicas e e>ligencias r:ciiralicias.
2.3.2. - Definitivanlenle, apos ii',,,erif'rcaÇão ila confurmidade com as especiÍicações
constantes do Edital e cla propo.sta, contacios í0 (dez) dias a parlir do recebimento
provisório e slia cünseclliente aceiL;içàu, uedianle a emissão do 'I'ermo Definitivo assinado
pelas parles,
2.4. Cabeú ao servidot:. designado pala ÍiscaiizaraerÍrega, acompanhanrento e execução do
contrato" re.jeitar tolalntenle ou eln pa.,'te, qrraiquer material que não esteia de acordo co1tl as
exigêrrcias editalícias e contratuais" l:ern coino determinar prazo de 60 (sessenta) dias para
substituição clo objeto da licitaçiio L.r'entualilicnte) fora da especihcação e exigências
cd italicias;

CLÁUST]LA ER.C]E{RA _ DO R tICTiRINIn]NTO

3.1. As condições d.e reçobiurento drlii obietos di:sie ct.rntraro são aquelas previstas no Termo
de Refer'ência.

CI,AUSULA CI}.JÁ.P.'I'A -- I}A GIAR,,\I{TIA

4.1. Todos os serviços cie.rerào ser cic, acr:i'iio Í)()n1ú especihcado no Ternro cle ReÍêrência.
4.2. A garantra rleverá ser conltrnle o ( ifrl (I.r; 8,078/90).
4.3. O íornecedor cl.t:vet'á';ela.:;t.r:t".ii.r,.iiqLieÍ ser.,,iÇo riefeiirioso. seln ônus adicionais ao Órgão
f)emandante no prazo cie 24ir,;,:;<.rb pen:, ric nruilu ;rol hola de atraso, no valor de 50Á sobre o
prcço dr) serviÇo a scr r';leiit,.
4.4. Casr: seja e.rttuada a :;ubstitLiiçác cir" alguni prlrluro/serviço cleviclcl a falhas / problemas, o
prazo de 3ara.ntia passa a set' oonlzrdo novir.rncnti: a 1rafiil do momento do aceite definitivo do
novo objeto.

CLÁUSULA Q{-rtrI{TA -- l}{l 'tzr\ Í,,i-}hr. r,l t}o p,*rÇz\NtrilN't'Ct

5.1. O valot' orclitiá.rio r1o prescrrt* irstriiinelio e1 cic R$ l{X)( (I«XXX conlpreenclentlo toclas
as despesas e custos cllretos e iliciir*ior'; rre,.:essárii'li, à per:feita execr-Lçãr,r deste Contralo,

5.'2. A COI{llltATAD,\ e c []O]'r't1{,'r.f iti.ii.fi se ât{iri:io ao disposio rio'l'ernio cie i{eÍ'er'ência,
com obi;ervância que o pagalllei)tci l;er;i ic:;liza.lo. nr', i)razo c1e ate 30 dias após o folnecitlento
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PREFEITTIRÁ MUNtrCíPAt, DE SAN.T,A.IZABEI, DO PA
PAI,ÁCiCI MUNtrCIPAL CÂF. NOE DE CAR.VALIIO

coMrssÃü plrRMAr{EINTE DE LTCTTAÇÃO

do bem ou serviço, por ineio de utcienr bancária em conta corrente da Contratada, Banco:
, Agência: . Conta Corrente n" , quando

mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja
qual não tenha concorriclo

CLÁUSULA SEXTA _ DA DoTAÇÃO oRÇIdMENTÁRIA

6.1. A clespesa com a execnção clo objeto deste Contrato correrá
Orçarnentárias consi gnadas :

Natureza da Despesa:

fato impeditivo para o

à conta das Dotações

cLÁusuLA sETtMA"-DA Frsct 
^LitzAÇLü 

Do coNTRAT'o
7.1. lt Secretaria dentandante irá designar, mediante portaria especíÍica ou outro ato
admiiiistrativo congênere, um servidcr: púrblico desta Municipalidade para frscalizal o flel
cumprimento do pactuado neste contlato.

CLÁUSULA OITAVA DAS ÜBRIGAÇOES DA CONTRATADA E Do
CONTRATÀNTE
8.1. Caberá a CONTRAT.{NTE:

Alem das obrigações resnltantes da observância cia Lei no 8.666193, a
CONTRATANT'E cleverá:
8.1 .1. Efetuar o pagantento devido pelo lornecimento do obieto contratual, desde que
cumpridas todas as íbrrnalidacles e exigências do presente contrato.
8.1.2. Receber o(s) objeto(s) deste C«rntrato nas corrdições aveuçadas;
B. 1.-?. Fiscahzar o curnprimeirto das obr:igações e responsabilidade da Contratada;
8. 1.4. Dara Contratada as condições n*cessária:s pi,ra regular execução do Contrato;
8.1.5. Permitir acesso acs ernprrgaclos. cl:viciamerite identificados" da empl'esa
CONTRATADA às ciepenclêr.rcias ila C0lrli'li-u\T'AN'l'E paru fomecirnento do objeto
contratual, referelrtes ao obr.ieto, qnandi; necessár:ic;
8.1.6. Prestar as inf'ormações e os r:sclarr:cinre:rtr;s (lue venhair a ser solicitados pelos
ernpregaclos cla CONTRATADA;
8.1.7. Ernitir, oor intermedio do ser.ricior desiqnado, relatóri«.r sobre os atos lelativos à
execução do Contrato que l,'ier a ser' 'ÍlLmaclo, em (ispecial qrianto ao aoompanhamento e
fi scalização cla CON TI{ATADA.
8.1.8. As decisões e proviCências que uilrapassarir a competência c1o servidor designado para
fiscalizar o presente conirato, cieverão ser soliciraclas ao Gelente da CON'fRA'|ANTE, em
tempo hábil, para a aclição das meciiclas i:onvçniontes;

8.2. Caberá a CON'IRA'IÂDA:
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PREFEITURA. MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANBNTE DE LICITAÇÃO

Caberâ à CONTRATADA" além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do
contrato assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares peftinentes ao

fornecimento do objeto contratual:
8.2.1. Fornecer o obieto contratual de conÍbniridade com as exigências contidas no termo cle

referência e ata aderida.
8.2.2. Executar diretamer,te o conLrato, permitindo-se subcontratar em ate30Yo do valor;
8.2.3. Manterno culso do Contrato, as condições de liabilitação e qualificação,que ensejaram
sua contratação, nos termos do arligo 55, VIII, da Lei n".8.666193;
8.2.4. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do obieto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do Íbrnecirnento do objeto contratual, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSiP;
8.2.6. Arcar oom despesas decorentes cle qualquer infiação seja qual for, desde que praticada
por seus téonicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da
CONTRATANTE;
8.2.7. Responder pelo cumprimento dos postulados iegais vigentes de âmbito federal, estadual
ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas pelo contrato, inciusive quanto aos preços praticados;
8.2.8. Z,elar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;
8.2.9. Prestar o f'ornecimento do objeto contratual dentro dos palâmetros e rotinas
estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa tecnica, normas e

legislação;
8.2.10. Atender prontamente quaisquer exigências do represerrtante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto da licitação;
8.2.11. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados nece ssários;
8.2.12. Assumir a responsabiliclade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legisiação social trabaihista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTR.ATANTE:
8.2.13. Assumir, tambetn, a Íesponsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, foretn vítirnas os selrs en-iplegados na entrega do objeto contratual ou em conexão
com ela, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
8.2. I 4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal
relacionados ao fornecimento do obieto contratual.
8.2.15. Assumir ainda a responsabiiidade pelos encalgos fiscais e comerciais;
8.2.16. Executar fielrnente o objeto contratado, de acordo com as nonnas legais, verificando
sempre o seu bom desempenho. reaiizando o fornecimento em conformidade com a proposta
apresentada e as orientações da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PI1IMEIRO - A inadimpiência da Contratacla, com reÍ-erência aos encargos
estabelecidos nas condições antelioles não transfere a respollsabiliclade do seu pagamento a

CONTRATANTE, nern pcderá ollerar o objeto contratual, ruzáo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a clualquer vínculo de soliclariedade, ativa ou
passiva, para com a CONTRATANTE:
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PREFEITUITA IVIUNICIPAL DE SAN'TA IZABEL DO PA
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO Ph]RMANENTE DE LICITAÇÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRAI'ADA responsabilizar-se-á por quaisquer clanos
pessoais ou materiais causadas por selrs profissionais or-r prepostos, inclusive por omissão
destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisqLrer responsabilidades
solidária ou subsidiária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de i 1 de setembro de 1990.

CLÁUSULA NONA _ DAS RESPONSABILIDADES
9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução cias obrigações contratadas, na forma do processo licitatorio.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo conrportamento de seus ernpregados,
prepostos ou subordinados, e, ainda, por qtraisquer prejuízos que sejam causados a

Contratante ou a. terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEI[{.0 - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no ptazo
máxirlo de 48 (quarenta e oito) hoLas, contadas de notiÍ-rcação administrativa à Contratada,
sob pena cle multa de 0,2oÁ (dois décirnos por cento) sobre o valor do Contrato. por dia de

atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Con'rratante não responderá por qLraisquer ônus, direitos oLr

obrigações vinculacias à legislação tributária, 
"rabalhista, 

previdenciária ou securitária, e

decorrente cla execução .Jo presente contrato. cLijo cumprimento e responsabilidade caberão,
exclusivamente" à Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - z\ Contratanre não responderá por quaisqlier corxpromissos
assumiclos pela Contratada cont terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualqLier dano causrido a terceiros em decorrência de ato cla

Contratada. de seus empregados, prcpostos ou subordinados.

CLÁUSULA DECIMA - DAS SANÇOES ADNAINISTRATtrVAS
À contlatada, totai ou pai"cialmente inaCirnpiente, serão aplicadas as sanções

previstas nos artigos. 86 e 87 dai.ei flederal no. 8.666/93. a saber:
10.1. Advertência, nas hipó1.eses de execlrção irreguiar de que não resuite prejuízo paraa
entrega.
10.2. Nlulta, que não excederá, em seu totai, 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, nas hipóteses de inexecuçào. com üLl senr preluízo para a cuuega.
10.3. Suspensão temporária cie pau'ricipação em iicitação e irnpedirnento para contratar
com a Administração do Estado io Pará. por pÍazo não superior a 05 (cinco) anos, nas
hipóteses de execução irreguiar. atrasos ou inexecuçào de que resulte prejLrízo para a

entrega.
10.4. Declaração de inidonr:idacic patr iicitar c contratar coul a ,\dministração Pública,
enquanto perdui"arem os seus irroti',,os <ieterminanies ou até que se.ia promovida a
reabilitação pei'ante a autoliclade qLre aplico',r a penalidade, nas hipóteses em qlle a
execução irregular, os ai-rasr:s ou a inexrci.rçáo associem-se à prática cle ilíciro penal.

fu,_g_?(-o À =-;
, r§-
S' ereà
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PREFEITURA MUIIICIPAL DE SANTATZABEI DO PA
p,q.LÁcro MUNICIpAI cAp. NoE DB CARVALHO

courssÃo pERMANEI*{TE DE LrcIT.q,ÇÃo

pAnÁCnAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou curnulativamente corn qualquer das

dernais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo,

sujeitará a contratada ao pagamento da multa de 0,2Yo (dois décimos por cento), sobre o
valor global do Contrato a contar do vencimento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos
causados a Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO- A Cor-rtratada estará sujeita às penalidades tratadas na

cláusula e parágraÍbs acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:

a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo corn as especificações técnicas do

ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) Pelo ati'aso no início e conclusão da entrega.
cl) Pelo descumprimento de qLralquer das condições dispostas no presente Instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DA RESCISÃO
11.1. Poderá ser rescindido o presente instrumento:
1 1 . 1 .1 . Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 8.666193.

ll,l.2. Amigavelmente, pol acordo entre as partes" reduzido a termo 11o respectivo
procedimento adrninistrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou
1 f . i.3. Judicialmente, nos termos da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão amigável, a pafie que pretender rescindir
o contrato comunicará sua intenção à outra. por escrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Na hipótese clo constante no 11.1.1. não haverá indenização
alguma a ser pago à Contratada.

CLÁT]ST]LA DECIMA SEGUNDA -. VTGÊNCIA
12.1. O prazo de .,,igência deste contrato será de xx (xx) rneses, a contar da assinatura,
podendo ser proffogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e

condições mais vantajosos à Administra.ção.

cLÁusuLA DECTMA TErdcErRÀ - rlA TERCETR.IZAÇÃo
13.1. A CONTRATANTE não se responsabiirzaÉt por contratos que a CONTRATADA
venha celebrar com terceiros, cr.r.jas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA DECIMA QLTARTA _ DA PUBLICAÇÃO
l4.l - A publicação resumida cieste contrato, no Diário OÍjcial do Estado, condição
indispensável para sua eÍicácia, será providenciada peia CONTRATANTE, até o décimo dia
seguinte a sua assinattira.
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PRE}'EITUTiÂ MUNtrI.-IT}'AI, DE SANT ATZAB.rjL DO PARÁ
PALÁCIO MTIh]IL]ítr]AL CAP. NOE DE CARVALHO

cjoMrs§ÃO PüITMANENTE DE LTCITAÇÃO

cl,Árrsul-A DECIMA QUTNTA- DO F ORO
15.1 - As partes elcgem o FoLci da ciciade de Santa lzabel do Pará, Estacio do Pará para
solução das demandas decot'rentes cieste Contrato. E" por assim estarem de acordo com todas
as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presen(e contrato, o qual, depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelos representantes clas partes, na preselrça de 02 (duas)
testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor.

Santa lzabel do Para/PA. xxx de xxx de 2018.

PREFETTURA MUNICtrI,AL DI] SANT.z\ IZABFI DO PARÁ - PA
C:ONTRATANTE

EMPiTE,SA
CON'fRA]'AI]A

Testernunhas:
1)

2).
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