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PREFEITT}RA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA
- ^- 

pAl,Àôto nquxIcIPAL cAP. NoE DE cARvALHo
courssÃo PERMANENTE DE LIcITAÇAo

EDITAL
rnncÃo nr,nrnÔNrco N' 020/2018- PMSIP

;^r;;;;Çu - "riptografia 
e aute,ticação -.er1lo"1lut lt tlYt 

S::t-
[;"*,r*r'io1'il;;irilJd# ;;;;1i,. il;á d* f.,uti.ução do aviso no Diário ot-rcial clo Estado,

^ .r-it^.,,,"^1 áa
;:":ffi:::".ó;;"d;;;;"'i.ã.*r http://wivw comprasner.gov br e do rrib**a1 de

Contas clos Municípios clo Estailo clo Pará

A PREFEITURA NIUNICIPAL DE SANTA IZLBEL DO PARA' por intervefliência da

secreraria Municipal de Administração e Finanças (codigo UASG.455288)' mediante

Preqoeiro, Sr. Rosinaldo Ferreira de Freitas, usanclo a competência delegacla tra Portaria

Aclnrinistrativan'A3612017, de 07 cle junho de2017,para conhecimento clos interessados qne

fara realtzar licitação na modalidaae pnrcÀo, na fot*u ELETRONICA' clo tipo MENOR

PREÇO, POR LOTE, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Atlexos'

o procedirnento licitatorio obeclecerá a Lei Federal uo 10.520, de l7 de juiho de 2002 (lnstitui'

no âmbito cla união, Estaclos, Distrito Fecleral e Municípios, modaliclacle de licitação

deno'ri,aclu pr.gaoJ;'Decreto Êecleral no 3.555, cle 08 de agosto de 2000 (Reg,la,renta a

moclalicladedelicitaiâodeno*rinadupt=gaol,Deáreto,Fecleraln"5'450cle3l 
dernaiode2005

(Regularnenta o pregão na forma eietroiiicá); a Lei complemefltar Federal no 123, de l4 de

dezembro de zooã-fÉstát,to da nricroempresa e empresa de peqrieno porte); Ilstrução

Normativa N" 02l200q-MPOG, Lei no 8.078i90, Lei Federal no 8'666' de 21 de junho d: l??i
(Lei de licitações e contratos adrlinistrativos); áfir especial, da Lei Complementar rf l4'712A14

com as alterações posteriores legislações coáelatas ó demais exigências previstas neste E'dital

e seus Anexos, constantes no(s) Processo(s) no201B1216

DISPOSIÇÕE,s pnnui\{INARE S

o Pregão Eletrônico será realizado .:o sessão pública, p*-*^t]""l1Internet, mediante condições

DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia.24 de maio de 2018

Horário: 09:00 h (horário ofiçial de Brasília - DF)

Enclereço eletrônico: 1:ttp:,,'i rvr.r,,,.Cüllll:l-iilitl*1.1i*v,br {l j,\5{]1 4-E52S§}

Todas as rei'erências de tenpo no Edital, no Aviso e

obrigatoriametúe o horário cle Brasília - DF e' dessa

eletónico e na clocumentação telativa ao certarue'

Não havendo expe$iente ou ocorrentlo qualquer fato superveniente qtre impeça a abertura

clo certame na clata rnarcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro

dia irtil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preârnbulo deste Edital'

Jesoe que nãohaja comunicação do (a) pregoeiro (a) ern contrário.

São partes integrantes deste Instrulento Convocatorio:

1- ÀNEXO I - Terrno de Referência'
Pírgina I cle 29

durante a Sessão Pirblica observarão

fotma, serão registradas no sistetna



PRET'EITURA MUNICIPAL DE SANTA IZAP,F,LDO PARÁ
- - parÁclo MUNIcIPAL cAP. NoB DE cARvArIIo /

conatssÃo rERMANENTE DE LICITaÇÂo

2- ANEXO II - Modelo cie ProPosta.

3- ANEXO III - Modelo de Deciarações

4- ANEXO IV - Minüa do Contrato.

v* at{xá

I - DO OBJETO- Tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAI\IEI\TOS E

MATERTAL pERIyIANENTE rARA neutp.tn A ESF JARDIN{ DAS GARÇAS, nas

conclições conticlas no Termo de Referência cleste edital.

2 - INFORNIAÇOES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO

2.1- o Pregão Eletrônico será realizado em sessão pirblica, por meio cla INTERNET, mecliante

contiições,1. ,.grrrunça - criptogratja e aritenticação - em todas as suas t-ases'

Z.Z - Alicitante apto aparticiparão ceftame develá co,fltrmar, em campo especíl-rco do sistema,

cltiranre o envio au, fiopo.tàs iliciais, que cumprirá plenamente os requisitos cle habilitação

contidos neste Edital.
2.3 - As ciecisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos propoilentes

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento'

2.4 - A ilteressaclo poderá le, e óbter o i**to integral do Edital e seus Anexos no site

\vlt"e
em relação ao edital deverâo ser encaminhaclos,

1:-^ l^-,^.-l^

via e-mail até o 3o (terceiro) dia irtil anterior à data cla abertura da sessão Pública, develrdo

obeclecer ao horário c1e encerramento clo expecliente externo cleste orgão Pírblico até às 17'30

horas.
2.S.1 - Esclarecimentos referentes à especii'icação clos itens licitados poder:ão ser obticlos

tambem junto à CPL, ou por e-ilrail liçjtacar:sirBtaizabelG)outlook'coflr

2.6 - A cleclaração faisa relativa ao cumprintento clos requisitos cle habilitação e proposta

s*jeitará o licitante às sanções previstas neste edital e demais sanções legais vigentes'

2.7 - Todos os i,teressados n.rtu li.itução deverão atender às exigências, iflclusive, quanto à

clocumentação constante deste Edital . ,".r, anexos, estando súmetidos à legislação em vigor

constante no preâmbnlo do Eclital cle Licitação'

2.S - A licitante está obrigacla a cleciafar, no sistema eletrônico, sua condição, otl ttão, de

Ernpresa cle Pequeno Porte - EPP our l\4icroernpresa - ME'

3 - DAS CONDIÇÕES DE PART'ICIPAÇÃ0
3.1 - Poderão participar desta licitação-

3.1.1 - pessoas J,ríclicas de Direito Privaclo, clo ramo pertinerúe ao obieto licitado, descle que,

previamente creclenciailas no Sisterna cie Creclenciainento Unificaclo de Fornececlores - SICAF

e no Sistema Eletrô1ico promovido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Inforrnação

(SLTI) clo lVlinisterio do Planejàmento, Orçatnento e Gestão, por meio do sitio

.§:x;à.Y,.§§,{.13*^il.?-1i§§$ :}:à§.i:1i§Àili"*Ài-}§$.rx$l-Y,'"k!: "

ã.ü: tjõr"riiüüilidáde pertinente e compatível com o objeto cleste pregão.

3.1.3 - Atendam toclas as exigôncias, illclusive quanto à clocumentação, constantes deste Edital

e selrs Anexos e que estejaÀ cadastrados ou efetuem o cadastro e habilitação no Sistema de

flaclastramento Unificado cle Forrrececlores - SItlAF, e no sistema eletrônico provido pela

Secretaria de Logística e Tecnologia da lnforrnação (SLTI) do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, por meio do sítio x111ry§o8l1{e$ÊIéallx, nos seguintes tennos:

Página 2 cle 79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA \E
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PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERIIIANENTE DE LICITAÇÃO

3.2 - Não serão aclmitidas nesta licitação a participação de licitantes:

3.2,.1 - Ern processo de falência, recrçe.rçõ.t judiciais, extrajudiciais, ou de insolvência, ou

sob outra foirna de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação'

S.Z,Z - eye tenham sido deciaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração

Pirblica, enquanto perclurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida

sua reabilitação.
3.2.3 - eue estejam col11 o direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipai de Santa

Izabel suspenso, durante o prazo da sanção aplicada'

3.2.4 -euà estejam reunidas em consórcio e sejam controlacloras coiigaclas ott subsicliárias entre

si, ou ainda, quaisquer que seja stta forma cle constituição'

3.2.5 - Que se enquadrelr nai veclações previstas no artigo 9o da Lei n" 8'666/93'

3.2.6 - Estrangeiràs que não tenham representação iegal no Brasil cotn poderes expressos para

receber citação e responcier adninistrativa ou judicialmelte.

3.3 - Toclos os inteiessaclos nesta licitação deverão atencler a todas as exigências, inclusive

quanto à documentação, constantes cleste Edital e seus allexos, estando previamente submetidos

á legislação em vigor constante no preâmbulo deste Edital de Licitação'

s.4 ] Como requisito para pafticipação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo

proprio clo sistema .l.trô,ri.o, o pleno conhecimento e atenciimento das exigências cle
-habititaçao 

e que sua proposta estí enr confbrmiilade corn as exigências deste instrumento

convocatório"
3.S - A declaração falsa relativa ao crunprimento dos requisitos de habilitação e proposta

sujeitará o licitante às sanções previstas neste Eclital e demais sanções iegais vigentes'

4 - DO CREDENCIAMENTO
4J - A Creclelciamelto dar-se-á pela atribuição de senha. pessoal intransferível, para acesso

ao sistema eletrônico, no siíe h.ttp:llwlvm"conlpra§&overnamentais'gov'hr- -

4,2 - A Creclelciamento do licrtorrt. d.p.nd . registro caclastral aflializaclo no Sistema cle

Cadastramento Unificaclo cle Fornecedàres - SICAF, que tambem será requisito obrigatorio

para fins de habilitação.
4.3 - O caciastramenio ,ro SICAF poclerá ser realizado pelo interessado em qualquer uniclacle de

caclastramento clos órgãos ou enticlades cla Presiclência cla República, dos Ministórios, das

Autarqliias e das Fgnd"ações que participanr do Sister"na lntegrado de Serviços Gerais - SISG.

localizacla nas Unidades c1a Federação-

4.4 - A Creclenciamento julto ao proveclor clo sistetna irnplica a respons.abiliclade legal do

licitante, ou seu ,.p..r"rriunte legai e a presunÇão cle sua capacidade tecnica para realização

das transações inereutes ao Pregão Eletrônico'

4.s - o uso da selha de acessã pelo licitante e cle sua responsabiiidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada ciiretãmerrte orl por seu representante, não cabendo ao provedor clo

sistema ou à prefeitura Municipal de Santa Izabel a responsabilidade por eventtlais clanos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda qlle por terceiros'

4.6 - A percla cla serúa ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do sistema

para imecliato bloqueio de acesso.

s. Do ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA

PALÁüO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO

S.l. Apos a divuigação do edital, a licitante cleverá encaminhar, exclusivamente por meio clo

sistema no enclereço eletrônico g, proposta de preços COM

RG ARA e os respectivos anexos, se for o caso,

f**"lrd" d. u.orffi Referência - Anexo I e as ESPECTFTCACOES

DETALHADAS DO OBJETO , até adata e hora marcadas para a abertura da sessão, quanclo,

@àutorrraticamente,afasederecebinrentoclepropostas.Duranteeste
período a Licitalte poderá incluir ou excluir proposta de preços"

S.2. Fica veilado ao Licitante qualquer tipo de identificação quaudo do registr:o c1e sua proposta

c1e preços, planilha ou outros Anexos **igidot neste Eclital, sob pena de desclassificação do

certalne pelo Pregoeiro.
S.3. A liôitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas efi1 seu nome no

sistema eletrônico. assutnirtdo coll1o firmes e yerdadeiras Sua proposta e lances.

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

cle cliscorclância existellte entre as especif,rcações cleste objeto descritas no COVIPRASNET e

as especificações consranres do rÉnuo DE REFERÊNCIA - AI{EXO I deste Eclital

prevalecerão às úrltirnas.

5.5. A TA
a) @ões dos Serviços no campo denominado "DESCRI

DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", clisponÍvel no cOMPRASNET, não se

admitinclo a expressão';COI{FORME EDITAL"
b) preço total àe rudoffinl,- d. u.orc1ã com o (s) preço (s) praticaclo (s) no metcaclo, em

algarismo e por extenso (total), expresso em moecla corrente nacional (R$), com no máxinlo 02

(d"uas) casas decimais, INCLÚSIVE NA ET,{PA DE LANCES, consiclerando as quantidades

constantes no Termo de Rellerência - Auexo I do presente Edital.

5.6. O (A) pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar rnais esclarecimentos sobre a

composição clos preços propostos.

S.T. A apresentáçãá au pioposta i*rplicará plena aceitação, por parte da proponente, clas

condições estabeleciclas neste Edital e seus Anexos.

5.g. Após a apresentação cla proposta, não caberá clesistência, salvo por motivo justo decorrente

c1e fato snperveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.9. Não ser:ão admititias retii-icações ou aiterações nas propostas apreseutadas, uma Yez aceito

o lance velcedor ou negociado e finalizada a Sessão Eletrônica.

5.10 Os valores cleverão ser calculaclos colx clttas casas decimais'

S.I I O critério cle aceitabiliclacie clos preços será cle acordo colr os valores praticaclos no

rnercado.

6. DO INÍCIO DA SESSÃCI Pi]BLICA
6.1. A abertura cia sessão pírblica cleste Pregão, conciuzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocomerá na data

e na hora in,Jicadas ,ro pràâmbulo deste Edital, no sítio www.côurpras{IüverilalnL'11tâis.go\r'.b!- .

6"2. Acomruricação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante

troca de meflSagetls, em caÍnpo própri3 clo sistema eletrônico.

6.3. Cabe à liçitante acomparrhar ui op.ruções no sisl.ema eletrônico durante a sessão pilblica

clo Pregão, ficauclo responsável peio Ônus clecorrenle da perda de negÓcios diante da

ilobservância de qualquel rnellsagem emitida pelo sisterna ou de sua desconexão.

6.6. Os Licitantes clevàrão inanrer a irnpessoalidacle, não se identificando, sob pena cle serem

excluídos clo certame peto (a) Pregoeiro (a).

Página 4 cle 29
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PREFEITUEA. MTíNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA

PALÁCIO MUIUüPAL CAP. NO§ DE CARVALHO
COMISSÃO PER]VIANENTE DE LICITAÇÃO

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. cabe à licitante aconrpanhar as opeÍações no sistema eletrônico durante a sessão pirblica

do pregão, ficapdo respànsável pelo ônus decorrente cla perda de negocios diante da

inobservância de qnalquer mellsagem ernitida pelo sisterna ou cle sua desconexão.

7.2. O pregoeiro poflerá solicitai parecer cle técnicos pertencelltes ao qttadro de pessoal c1a

prefeitura úunicipal cle Sant;r Izabel clo Pará ou, aincla, cle pessoas físicas ou jurídicas estranhas

a ele" para orientar sua decisão.

7.3. Sàrnente as licitantes com propostâs classiticadas participarâo cla fase de lances-

7.4. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
a) Não atencla aos ternlos deste EDITAL e seus Anexos'

úi xao especificaridetaiiiar deviclarnente o serviço a ser ofertado no campo denominado
..DESCRIÇÃg DETALFIADA DO OBJETO OFERTADO", disponível no

CON{pRASNET e/ou clispotribilizar anexo qlre coínprove a especificação" não se arlmitinclo

a expressão "CONFÜRME EDITÂL"..
c)ccrrtenlrap@raticac1osnotnercado,co1TIOSCL}StoSestinrados'para
cunrprimento dos ter:rnoi do coNTRATo e com as disponibilidacles orçamentárias da

Secretaria il{unicipal de Saúde de Santa Izabel do Pará'

7.5. Copstatacla a existência de proposta (s) uranifestamente inexequível(eis), esta(s) será(ão)

clesclassificaita(s) pelo(a) l,r:egàeiio(a), com a conseqllente exclusão do(s) respectivo(s)

LICITAI(T'E (s) na etapa de iances.

7.s.1. Serão consideraclàs inerequíveis aqueles preços cuja viabilidacle econôuica, não tenha

siclo clenionstrada pelo LICIrÁx'rp, ficanclo a crirério cio pregoeiro solicitar a referida

comprovação.

8. DA FORIVIULAÇÃO DOS LANCES
g.l - I*iciacla a etapá competitiva, os licitantes poclerão encamirúar lauces exclnsivamente por

meio clo sistema etltrOnlcô, sendo cada licirante irnecliatamente informado do seu recebimento

e respectivo horário de registro e vak:r.

S.Z --Os licitantes poclerãô oferecer lances sucessivos, olrservado o horário hxado e as regras

cle aceitação clos mesmos.
g.3 - Só serão aceitos os Iances cujos valores forem inÍ'eriores ao últirno lance ofertado Pelo

licitante e registrado i'to sistema.

8.4 - Não serão aceitos dois ou inais lances cle tnesmo valor, prevalecenclo aquele que fol

recebido e registrado ein prirneiro lLtgar-

B.S - Os lalces apr:ese1tádos e levaáos err consicleração para efeito de julgamento serão de

exclnsiva e total responsabilidacie do licitante, nâo lhe cabendo o direito de pleitear quaiquer

alteração.
8.6 - Durante o transcurso da Sessão Púbiica, os licitantes serão informaclos, em tempo real, do

valor clo menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos dernais licitantes, vedada a

identiÍlcação do detentor do lance.
g.7 - A etapa de lances da sessão pirblica será encerrada por decisão clo pregoeiro. O sistelna

eletrônico encaminhar:á aviso de Êecl:amento iminente dos lances, após o que transcorrerá

período r-le tempo cle até trinta mimitos, aleatoriamente detern-rinar1o. findo o qual será

automaticatnente encenada a recepçãi: de latrces.

S.B - O sistema, antorlaticanlente, assegurará às tnicroempresas e às empresas c1e pequeno pofie

a preferàrcia de clesempate quar:rdo o preço, por elas ofertados, forem iguais ou até 59lo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PA

PALÁCIO MUNICIPAT CAP. NOE DE CÀRVALHO
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superiores ao melhor preço registrado por empresa que não se encontre nesta caracterização

(art.44, § 2" da Lei Cornplementar N" 12312006).

S.8.1 - Neste caso, após à .rrr..rurrento dos lances, o sistema concederá o pÍaza de 05(cinco)

minutos para a rnicroempresa ou a empresa cle pequeno porte apresentar proposta de preÇo

inferior àquela consiclerada venceclora, sob pena de preclusão.

8.8.2 - No caso cle eqgivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

peqlreno porte que se- encôntre no intervalo acima infofiIaclo {5%), o sistema realizará sorteio

àrrt e 
"tus 

para que se identifique àqueia que primeiro poderá apresentâr a melhor oferta.

g.9 - O cliiposto no item 8.8 somente se áplicará quanclo a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentacia por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, §2o tla Lei Complementar

N" 12312006).

S.l0 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poclerá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos iançes,

retornanclo o pr.go.iro, quando possivel, sria atuação no CeÍtanle, Selrr prejuízo clos atos

realizados.
g.I 0. 1 - euando a descolexão do pregoeiro persistir por tempo superior a I 0 (dez) minutos, a

Sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos

participantes, através cle aviso publicado no Sistema Comprasnet.

9. DO JULGAIVIEI§TO DAS PROPOSTAS
9.1 O jtilgarnento clesta licitação serii feito pelo critério cle menor preço por lote/itent, coltfotLre

o caso, e de acorclo colll o Termo cle Referência.

9.? A pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas cle Preços de acordo com as exigências

conticlàs po Edital, pelo critérió do *",ro, pÍeço ofeftado para o lote ou itetn, conforme o caso.

consideranclo a gniclacle de fornecimento e o regramento estabeleciclo no item 9.1, podenclo

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tertha

apreseltado o lurr.. de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bern assim, decidir

sobre sua aceitação.
g.3 O pregoeiro poclerá solicitar parecer cie técnicos pertencentes ao quadro cle pessoal da

prefeitura -Municipal 
cle Santa Izabel clo Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas

a ele, para orientar sua clecisão.

9.4 Eucerrada a etapa r1e lances" o Pregoeiro exatninará a proposia classifrcada enr primeiro

ltgar para o lote qçá1to à compatibilidade clo preço ent reiação ao estimado para contratação e

,eilAôa.a a habilitação do licitarrte coirfonne as disposições deste Editai.

9.5 No caso da proposta ou o lance de urenor valor não ser aceitável, ort se o licitante desatender

às exigências irabilitatórias, o pregoeiro examiuará a proposta ou o lance srúsequente,

verificanclo a sua aceitabilicla<Je ô proceclencio à sua habilitação, na ordem cle classificação, e

assim sucessivamente, até a apuração cle uma proposta ou lance que atenda ao Edital, setlclo o

respectivo licitante cleciarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.5.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o itern 9.2., o pregoeiro poderá negociar com o

licitante para que seja obticlo preço melhor.

9.6 - O p}*gorlro põclera sorror.rro, ou falhas que não altetem a substância das propostas, dos

rlocumento, " ,r,á validacle jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e

acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação.

10 -DO ENVto DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILI'IAÇÃO
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10.1 -A ernpresa declarada previamente vencedora do Pregão deverá apresentar, §,m #
30 (Trinta) minutos, após o encerrâmento da disputa, a contar da cotrvocação do
pregoeiro, exctrusivamente pelo sistema SIASG, em seu campo próprio de

encaminhamento cle "ANEXOS", ono justificaclarnente, por solicitação ao pregoeiro, via
"'chat" potlerá encaminhar atrayés do e-mail, os documentos comprobatórios de

habilitação e a sua Proposta de Preço. ajustacla ao valor clo lance dado ou negociado, e demais

documentos e comprovações a serem anexados à proposta, os quais deverão ser encaminhados

p e 1o e-ma i I do P re goei ro li trtaq.a Egelttat4q-b-Êl-@, o$lsqk. c ü,ü.
10.2 - A habilitação das licitantes será verificacla ooonLine" no Sistema de Cadastro Uniflcaclo
de Fornececlores - SICAF, o qual conterá o CNP.[ da empresa licitante, CPF e clocumento qrie

represente a irresffra, bem coino Regularidade Fiscal jturto a Fazenda Nacional, a Seguridade

Social e o fundo de Garantia por Ternpo de Serviço-FGTS e a Fazenda Estadual.

10.3- Caso nos registros cadastrais (SiCAF) conste algum clocumento veucido, a licitante
deverá encaminhar corxprovante equivalente, Çor1r o respectivo ptazo atualizaclo, conforme
estipr"úado no subitem acima, solr pena de inabilitação.

10.4 - DOCt.jN{E}{TOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - HABTLTTAÇÃO JURÍDICA
10.4.1.1. Ato constiÍutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidameute registrado, em

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompauhado de

clocumentos cle eleição de seus aclministradores;
10.4.\.2 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedacies civis, acompanhada de prova

de Diretoria em exercicio.
I0.4.1.3 - Certidão cla junta cornercial, comprovando o enquadlameuto col11o Microetnpresa -
ME, Ernpresa rie Pequenc Porte - EPP e Microempreencledores lndividuais -MEI, emitida nos

írltimos 60 (sessenta clias) anterior a data cle abertura do certame.

lü.4.2 - Regularidade Fiscal e'l'rabalhisfn

t0.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Naciond de Pessoas Jurídicas- CNPJ'
juntamente com o Quadro de Sócios e Administradores-QSA.

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

do proponente, pertinente ao seLr ramo cle atividacie e compatível com o objeto contratual;
10.4"2.3 - Prova de regr,rlaridacle frscal perante a F'azencla Nacional, Dívicla Ativa cla [Jnião,
e Contribuições Previilenciárias, affarrés da Certidão de Débitos Relativos aos Tributos
Feclerais e a Dír,ida Ativa da Llnião. de acordo com a Portaria do MF 358, c1e 05 de setembro

de 2014, caso esteja desatualizado no SIC'AF.
10.4.2.4 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estatlual do clomicílio ou sede da

licitante, expedida pelo orgão competente;
10.4.2.5 - Prova de r:egtilaridade fiscal prlra com a F'azenda h'Iunicipal do clomicílio ou sede

cla licitante, expeclida pelo órgão ccrnpetente;
10.4.2.5.1 - No caso de rlunicílrios que mantêm Cadastro Mobiliário e hnobiliário separaclos,

cievelâo ser apresentados os cornprovantes referentes a cada um dos cadastros;

70.4.2.6 - Certificado de Regr"rlariclacie de Situação corl1 o FGTS (CRS/FGTS), caso esteja

ciesatualizado no SICAF.;
10.4.2.7 -Prova cle inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apÍesertação c1e certiclão negativa, ros ternos clo Título VII-A da Consolidação das
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Leis do Trabalho, aprovacla pelo Decreto-Lei 11o,5.2152, de l" de maio de 1943. (lnciso incluíclo

pela Lei 12.440, cle 2011). wq,w.tst"Sov.hr. Acompanhado da CENIT, certidão negativa de

infi-ação traballr ista.

10.4.2.8 _Havendo alguma restrição na coffrprovação fiscal ou trabalhista, das microempresa,

enlpresa de pequeno porte ou rnicro enrpreendedoi:es inclivicluais, deverão apresentâr 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 ern que o prc,ponente for declarado vencedor do certante,

prorrogáveis por iguai período, a critério da Administração, para regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento clo clebito, e emissão cle eventuais certiclões

rlegativas ou positivas com efeito de certidão tlegativa.
10.4.2.9 - A não-regularização da documentação implicará decaclência da expectativa de

clireito ao Contrato Administrativo, sem prejuízo clas sanções previstas no art. 7o da Lei no

10.520/2002, art.l l" da Lei Estadual n" 6.474102 senclo facultaclo à Administração couvocar as

licitantes remanescelltes, na orclem de classificação, para assinatura clo Contrato, ou revo-qar a

licitação.

ro.,í.3 - HABTLITAÇÂO TECNICIA
10.5.3.1 - Um ou mais atestados ou declaração cle capacidade técnica, eÍl nome cla licitante,

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de

proclntos compatíveis em características e quanticlacles colx o objeto deste Pregão.

10.5.3.1.f - No caso cie atestados ou cleclaração cle capacidade técnica, emitido por pessoa

jurídica de direito privado, este deverá ser assinado por responsável legai da empresa, a ser

coinprovado por copia do contrato social ou procuração pírblica, no caso de procuracior,

aconrpanhaclo com clocumento de iclentificação, e com assinafura reconhecida sua firma em

cartório.

10.5.4 -QrrALrFrCAÇÂOECONÔMICO-FINANCETRA
I0.5.4.1 - Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo

Cartório Distribuidor da secle cla pessoa jurídica, contenclo expresso na própria certicião o prazo

de sua validade.
10.5.4.1.1- Para as empresas que optarem de participar atrar,és de filial, deverá tambenr ser

apresentacia certicião negativa paÍa com o cartóriolcomarca onde se encontra instalada a filial.
It1.5.4.1.2 - Na falta c1e validade ex,pressa na Certidão Negativa, ter-se-ão cot11o válicios
pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua etnissão.
10.5.4.2 - Comprovação de patrimônio líquiclo não inferior a lAoÁ (clez por cento) clo valor
estimado da contratação, a qual será exiilida sonlente no caso cle a licitante apresetrtar resultado

igual ou int'erior a 1 (um) em ciualquer dos ínclices Liquidez Geral, Liquiclez Corrente e

Solvência Gerai, calculados e infonrrados pelo SICAF;
10.5.4.3 - Balanço Patrimonial" jnntamente conr as clemoustrações contábeis do itltimo
exercício social, já exigiveis, quando não irouver indicação no SICAF, ou se estes estiverem

vencidos;
a) tlaso o exercício Íinanceiro anterior ao da licitação esteja etrcemado há mais de 3 (três)

meses da data cla sessão púrblica de aberlura das propostas, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultaclo do Exercício poclerão ser afualizados por índices oticiais; se

necessária a atualizaçáo do balarrço e clo patr:imônio iíquido, deverá ser apresentado. juntamente

com esses documentos, o memorial de cálculo corresponclente,
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b) As clemonstrações contábeis cleverão apresentar as assinafuras t1o titular ou
representante cla ernpresa e clo contabilista responsável, legalmente habilitado;
c) As demonstrações coniábeis clas empresas com rnenos de um exercício social de

existência clevenr cumpril a exigência contida na lei, mediante a âpresentaçâo do Balanço de
Abertura ou clo írltimo Balanço Patrimonial levantaclo;
d) Poclerão ser exigidas clas ernpresas, para confrontação com as demonstrações contábeis,
as informações prestadas à Receita Federal.
e) Os docurnentos exigidos para Íins cle qualificação econômico-frnanceira derrerão

compfovar o segninte:
g.l) Indices de Liquidez Ceral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores
a I (um), resultartes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG: ATM CIRCUI.ANTE -t REALIZAYEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULAh,ITE + EXTGÍYEI, A LONGO PRAZO

LC : ATIVO CIRCULANITE

PASSIVO CIRCULANTE

SG: ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

I0.5.5 - Declaração, assinatla por representânte legal da proponente, de que:
I0.5.5.I - Declaração de inexistência cle fato supeleniente impeditivo de sua habilitação,
atestando a inexistência c1e circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo
licitatório, A SER DECLARADO NO SISTEh{A OUANDO DO LANCANIENTO DA
PROPOSTA;
t0.5.5.2 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) menor (es) rte i8 (dezoito) anos enr trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(clezesseis) anos ern qualquer tratralho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, rlos temos do inciso XXXIII, clo art. 7o, da Constituição Fecleral de 1988, A SER
DECI-ARADO I{O SISTEMA QTÍANDO DO LANCA]IIENTO DA PROPOSTA;

10.5.5.3 - A exigência de declaraçâo, sob penas da 1ei, a ser apresentada pela
microenrpresa ou empresa de pequeno porte de que cumprem os requisitos legais descritos no
Estatuto Nacional cla MicroempÍesa e Empresa cle Pequeno Porte. Instituído pela Lei
Complenrentar r1o 123, de 14.12.2A06, esranclo aptas a Lrsufruir o tratalnento favorecido
estabeleciclo por aquela Lei, A SER DEÇEARADO NO SISTEM
LANCAIITENTO I}A PROPOSTA ;
10.5.5.4 - Declaração cie que não possui eln seu quadro pessoal, servidores públicos
exercenclo funções técnicas, comerciais, de gerência. Adrninistração ou tomacla de clecisões
(inciso III, do art.9o da Lei 8.666i93). Esta deciaração deverá ser preenchida.
10.5.5.5 - Declaração de empregabilidade ou não de pessoas portadoras cie

necessidades especiais. Esta declaração deverá ser preenchida"
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10.6 - Os doculnentos apresentacios ficarão anexados ao processo, senclo vedada a sua
retiracla ou substituição.

10.7 - Será inabilitada a licitante que cleixar de apresentar qualquer docuinento solicitaclo,
ori apresentá-lo em clesacordo cor11o estabelecido lleste Edital.

10.8- Toclos os docurnentos de habilitação ernitidos em língpra estrallgeira deverão ser entreglles
acompanhados cia tradução para 1íngua porfuguesa efetuacla poÍ traciutor juramentado e também
devidamente consnlarizaclos ou registrados no Cartório de Titr-rlos e Documentos.
10.9- As declarações relacionadas develâo estarenriticlas erlpapeis tirnbrados clos Órgãos ou
Ernpresas que as expecliram.
I0.10 - A simples participação das enlpresas licitantes ao presellte ceframe implicará em
aceitaçâo das nonnas editalícias e veracidade dos documentos apresentados.
10.11 - As proposta, somente as aceitas pelo pregoeiro, os documentos e os anexos remeticlos
por meio eletrônico deverão ser encanrinhados em oliginal ou por cópia autenticada (proposta

ciefinitiva), no prazo cie até 03 (três) dias úrteis, coutaclos cla solicitação clo Pregoeilo, contendo
expressarnente os valores ofertados, sob pena de ser considerada desistentet corlvocallclo-se a

segunda colocada. serl prejuízo das sanções, ao seprinte endereço.

Prefeitura Municipal de Santa lzatrel clo Pará - Comissão Permanente de Licitação
Av. tsarão do Rio Brâncoo 1060, Bairro Centro
Santa lzabel do Pará (PA)
CEP:68.790-000
At. Pregão Eletrônico No 020/2018 (Pregoeiro: Sr. ROSINALDO FERREIRA DE
FRETTAS)

10.12- O cletalhamento da proposta, com os valores reaciecprados de acorcio com os lances, se

for o caso, será apresentado com a assinatura da licitante, sem râsuras, emendas oLr entrelinhas,
com as seguintes inforu*rações.
10.12.1 - Razão Social da licitante, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax, e-rnail (se houver),
endereço, iirclicação dci Banco, Agência e número da Conta Corrente, bem como os claclos clo

representante iegal responsável pela assinatnra do Clontrato, quais sejarn, nofile completo, RG,
CPF e endereço;
10.12..2 - Especificação cornpleta e precisa, atenclendo a toclas as exigências discriminadas no
'fermo de Rei'erência. ioclusive com a indicação do nome do fabricante, marca, rnodelo do
gênero al imentício fourecido.
10.12.3 - Preço(s) unirário(s) e global(s) propostos para o(s) material(s), já devidamente
corrigido após o encerrarnento dos lances, consicleranclo inclusas todas as clespesas inciclentes
sobre o objeto licitadr: (tributos, segúrcls, fretes e encàrgos cle qualquer naturezâ). deverá ser
indicado em algarisnro e poÍ eKtenso:
rc.12.4 - I{ar.endo divergência elltre o valol expresso eirr aigarismo e o expresso por extenso,
prevalecerá este.

I0.12.5 - Caso o valor global não encontre equivalênçia com o valor r.rnitário (apos feito os
der,'iclos cálculos), plevalecerá o vaior urritário.
10.12.6 - Prazo rle realização dos serviços e garrrntia, conforme discriminado no Termo de
Ret-erência, anexo i clo Edital;
1A.12.7 - Prazo de valiclacle da proposta cle 90 (noventa)tlias, cofltados da data de aceitação da
rneslna, podendo ser prorrogada llor igual período por conveniência cla administração.
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10.15 - Toclos os clocumentos, inclusive os cle cobrança, se a licitante for a matriz, cleverão estar

enlnome damatriz, e se a licitante for filial, cleverão estar em norle da {ilial, exceto aqueles

docunrentos que, pela proprianatuíeza, comprovadaffrente, foretn emitidos sontente effI no[1e
da matriz.

11 . DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIN{ENrTO DO ATO
CONVOCATÓRTO.
11.1 - Até dois 02 (dois) dias {rteis antes da data fixada para abertura cla sessão pública,
qnalquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório clo Pregão, na fortna eletrônica.
ll.2 Até 03 (três) clias irteis antes da data fixada para aber:tLrra da sessão pública, qualquer
pessoa poder:á solicitar esclarecimeutos.
11.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 24 (r,inte e quatro)
horas.
11.4 Acr:lhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para arealização
do certame.
1I.5 Toda petição ou pedido de esclarecirnentos deverá ser enviado para o endereço

eietrônico liciracaosantaizabel6),outlook.com. Os recursos deverão ser interpostos em campo
próprio no sítio w\Ã/w.corxprasnet.gov.br. Não serão reconhecidos os recursos interpostos
enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

12 - DOS RECIÍRSOS.
12.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro (a) abrirá praza de 20 (vinte) minutos, durante a

sessão pública, para que qualquer Iicitante possa, elr campo próprio do Sistema, manifestar sua

intenção de recouer, registranclo a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de

três 03 (três) ciias para apresentar as razões de rectirso, ficanclo as demais licitantes, descle logo
irrtinrados para, qlrerencio apresentar contra razões em igual pÍazo, clue colreçará a cotrtar cio

termino do prazo do reconente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à det'esa clos seus interesses.

12.2 O acolhimento do recurso implica tào-sonente invalidação daqueles atos que não sejam
passí vei s cle aproveitarnento.
12.3 A decisão do pregoeiro(a) deverá ser motivada e subtnetida à apreciação da autoridade
responsável peia licitação.
12.4 A falta de manifestação imecliata e motivacla do licitante, em forniulário proprio, por
rneio eietrônico clurante a sessào pública, inrportará a decaclência do direito cle recurso e

adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao iicitante vencedor.
l?.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prér,ia, ern tbrmulários
próprios, no ato da sessão pública e, fora clos respectivos prazos legais, enviaclos por fax, betn
como os que não contiverem a identificação e assinafura clo responsável legal ou preposto cla

empresa.
,7.6 Os autos do processe permanecerão com vista Íianqueada aos iuteressados, nos dias
irteis, 11o horário de 08h00rnin as l7h30min, no seguinte endereço: PREFEITURA
MLTNICIPAL DE SANTA IZAPEL DO PARA, Av. Barão do Rio Branco, 10600 Bairro
C-'entro, Santa Izabel do Fará (PA), CEP: 68"790-000" Sala da Comissão Permanente de

Licitação/Pregão"

13 - DO PRA.ZO E LOCAI, DE RECEBIN,IE}{TO DOS NIATERI,dIS E/OU SERVIÇOS
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13.1 - O fomecedor cleverá entregar e/ou prestar os materiais/seruiços nos locais inclicados pela
secretaria, de acordo corn o termo de referência deste edital (Anexo I), contados a partir cla

data do recebirnento cla Nota de empenho ou Ordern se Serviço, ern dias e horários cle

expediente.

14 - DOS ACRESCIN{OS E SUPRESSÔNS
14.1 - O licitante vencedor do presente certame estará obrigado a fornecer quantitativos
superiores ou infbriores àqrreles contratados, em função do direito de acrescimo ou sripressÕes

de ate 25"/o (vinte e cinco por cento), de que trata o § 1'clo art. 65, da Lei n'8.666/93.
14.2 - Na hipotese prevista no item anterior, o ernpenho se dará pela ordem de registro e r1a

razão dos respectivos limites de fornecimento.
15 - DAS OBRTGAÇÕES »e CONTRATADA
15.1 - Executar o fornecirnento dos materiais/serviços, obedecendo ligorosamente às

espec ifi c ações cli scrim i naclas no Terrno cle Referência.
15.2 - Ivlanter durante a execrição do contrato toclas as condições de habilitação e qualificação
exi gidas na contratação ;

15.3 - Não transferir a outrem, uo rocio ou ern pafte, o objeto do contrato a ser flrmado.
15.5 - Responsabilizar-se pelos clanos causados diretamente à Aciministração ou a terceiros,
decorentes de sua cuipa ou dolo, até â entrega do rnaterial no local clesignaclo ern Edital,
inchiindo as entregas t'eitas por transportadoras.
I5.6 - Prestar toclos os esclar ecimentos qne forem solicitados pela Prefeitura Municipal cie Sar ta
lzabel do Pará, sobre os proalutos ofertacios.
15.7 -Os produtos de origem estrangeira deverão apresentar, na(s) ernbalagem(ns), infomrações
em poffLiguês para conheciinento e classificação do(s) material(is) tlos tenxos do art. 81 da Lei
8"078i90"
15.8 - Arcar com toclas as despesas cle frete, tributo, taxas referentes às rnercaclorias, bem como
a direitos trabalhistas e previdenciários cle seus funcionários.

16. DO PAGAWTENTO E DA DOTAÇÃO ORÇArurENTÁRrA.
16.1. As despesas clecorrentes da aquisição dos serviços do presente Edital correrão à conta da
clisponibiliciacle e financeira da contratante.
16.2. O pagàmento do .,,alor contratado será etbtuado de acordo corn o fornecirnento do sen iço,
tnediante crédito bancário, em até r,inte 20 (vinte) dias, em conformidade com a alínea "a" do
inciso XIV cio artigo 40 cla Lei8.666193, contaclos da data cla apresentação clas notas fiscais on
faturas satisfatoriamenie ac<-rmpanhaclas dos documentos exigiclos no Eclital" em duas vias, que

serão examinadas e aceitas, ou recusaclas, pelo Contratante.
16.3. No caso de faturas emitidas coni erro, a corltagern de novo prazo de 20 (vinte) dias será
iniçiadci a pârtir da data da reapresentação clo docun,erlto corrigido.
16.4. Deve constar da nota t-rscal o nome clo banco, o núrnero da agência, a praÇa e o nírmero
da conta. para ilue lhe seja efetiradc o creclito bancário referente ao pagamento.
16.5. A Contr:atante pode sustar o paganrento à Contratada caso compÍove-
16.6. Inadirnplência no cuuipriilerrto cle clualquer clánsnla ou condição contrahral;
16.7. Execução insatisfatória dos ruateriais contrataclos;
16.8. Nâo cnmpritnento. pela Contratada, de obrigações para com terceiros qlre possam
prejuclicar os serviços prestados à Contratante;
I6.9. Siruação irregular cla Contratacla jrurto ao S1CAF.

xr" -!3 c
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17. DA vrcÊxcrA E Do pRAZo DE ExECUÇÃo.
I7,I O instrumento contrafual a ser assinaclo com a licitante vencedora, terá vigência de até I 2

(doze) meses (para efeito de garantia), contados a partir de sua assiuatura.
17.2 O contrato poderá ser substituído pela nota de empenho r1o caso do valor ser inferior à

tonrada de preço para cada licitante, conforme artigo 62, da Lei 8.666/93.

17.3 O termo cle contrato será encarninhado, mecliante aviso cle recebimento (AR) ou meio
eletrônico, à licitante vencedora, para qlle se.ja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis a contar
do seLr recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuÍzo clas penalidades

previstas neste edital. Se a licitante venceclora, injustificadamente, não clevolvê-1o cleviclamente

assinado 1to pÍazo de 03 (três) dias írteis, após seu recebitlento, poclerá sel' convocada olltra
licitante. desde que respeitada a oldem de classificação, para, depois de complovados os

requisitos habilitatórias e feita a negociação. assinar o referido instrumento.

18. DO REAJUSTAN,IET{TO DE PREÇOS.
18.1 O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora não será reajustado, salvo as hipóteses

cle comprovada onerosidade a CONTRADADA.

19 - DAS SANÇÕES ADMIF{ISTRATIVAS
19.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Mturicipal de Santa

Izabel do Pará, garantida a prévia defesa^ poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:

19.1.1 - Advertência, qne será aplicada através cle notificação, mediante contÍa recibo do

representante legai cia empresa, estabelecenclo o plazo de 05 (cinco) clias irteis para qtle a

Contratada apresente justificativas para o atrâso, que só serão aceitas mediante crivo da

Administração;
19.1.2 - Multa de 0,2o/o (zero vírgr"rla dois por cento) por dia cle atraso e/ou por clescumprimento

cias obrigações parciais estabeleciclas neste edital, até o ntáxinto cle I AoÁ {dez por cento) sobre

o valor do materialisen iço não entregue/prestado, recolhida no prazo máxirno de 15 (quinze)

dias conidos, uma vez corlllulicado oficialmente;
19.1.3 - Multa de 109/o (clez por cento) sobre o valor clo material/serviço não entregue/prestacio,
no caso de inexecução total ou parcial clo objeto, recolhida ro prazo de 15 (quinze) dias

coridos, contaclo da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos
porventura causados a Pret'eitura Muiricipal cle Santa izabel do Pará, sob a interueniência da

Secretaria Municipal tle Saúrde.

19.2 - Ficará impedida cie licitar e de contratar com a Aclministração Pública, pelo pÍaza de até
05 (cinco) anos. garanticlo o ciireito prérrio da citação e de anlpla defesa, enquanto perchrar os

nlotivos detenninantes da punição ou até qrie seja promovida a reabilitação perante a própria
autoriclade que aplicou a penaliclade, a licitante qrie.

19.2.1- Recnsar a assinatuia da Nota rie Ernpenho cla Despesa ou contrato;
19.2.2 - Deixar de entregar a documentaçâo exigida para o certame ou apresentar docutnentação

falsa,
19.2.3 - Ensejar o retardamento cla execução do seu objeto;
19.2.4 - Não mantiver â proposta, falliar ou fraudar na execução do objeto pactuado;

L9.2.5 - Comportar-se de modo iniclôneo;
19.2.6 - Cometer fiaude fiscal.
19.3 - As sanções previstas nos subitens 19.1.1 e 19.2 cleste item poderão ser aplicaclas
jr:ntamente corl as dos sulritens 19.1,2 e 19.1"3, factiltada a defesa prévia do iirteressado, no
respectivo processo, l1o prazo de ate 0-5 (cirico) dias irteis,
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19.4 - O atraso injustificaclo na execução do contrato, conforme estipulaclo no Edital, por
períoclo superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato, podendo ser convocada
a 2" colocada ua licitação e assim sucessivarnente, sem prejuÍzo clas penaliclades previstas no
contrato e medida judiciais cabír,eis, obedecido o contraditório e a arnpla dei.esa.

f 9.5 - As multas aplicaclas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na impossibilidacle,
recolhida no prazo cle até 15 (cprinze) clias, da data da comunicação oficial e, caso não
cumpridas, serão cobradas judicialmente, obeclecido o contraditório e a ampla defesa.
19.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registraclas no SICAF, e no câso de suspensão de
licitar, o licitarrte deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominaçÕes legais.

2o - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÂO
20.1 - A autoridacle competente para homologar este certame poderá revogar a licitação etl face

de razões de Interesse Pítblico, derivadas cle fato stiperveniente, clevidamente cotnprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devenclo anrilá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa. nri:r.-iiante ato escrito e flrndamentado, ttos termos legais.
2$.2 - Os licitantes não terão direito a indenrzaçáo em decorrência do cancelarnento,
dev idamente j usti ficada pela Adm inrstr:ação Públ ica, do procedimento l icitatório.

2r - DÀ FORMALTZAÇÃO DO CüNTRATO
21.1, Homologada a licitaçào, será Íbrnializado contrato, documento vincLllativo obriglacional,
con os f,omececiores prinreiros slassificados para o objeto licitado. Se o licitante primeiro
colocaclo recusar-se a assinar o corruato, ou não puder fornecer o objeto, serão convocaclos os

demais classificados que aceitarem fc,rnecer o iteu licitado pelo preço clo prinreiro, obedecida
a ordenr de classificação.
21.2. APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABÍIL DO PARA convocará formalmeute
os fomececlores, üo pÍazc, de até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do conffato. informando
o local, data e hora.
21.2.1. O prazo previsto no itern 21"2 pi:der"á ser prorrogado nma vez, por igual periodo, quanclo,

clurante o seu transcllrso, for solicitado pelo ibrnecedor convocaclo, descle que ocorra motir,o
justiticaclo e aceito pela PreÍ.eitura Viunicipal de Santa Izabel do Par:á.

21.3. Se a licitante venceclora recusar-se a assinar o contrato, sem jnstificativa por escrito, o

pregoeiro, sem prejtrÍzo cla aplicação das sanções aclministrativas previstas neste Edital e no art.
8l cla L.ei n.o 8.6b6/q3, examinará as ofertas subsecluerrtes e a qualificação clos licitantes,
respeitada a orclem ile classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatorias e feita
a negociaçãur, declaraÍ o respeciivo iicitante verrcedor, celebranclo corlr ele o compromisso
representaclo pela assinatura do contrato.

22. DAS rlrSP0SrÇOES CnnalS
22.1 F. facultatlo ao lrregoeiro oli à Àutoriclacle SluperioÍ, eri:l qualqrier fase cla licitação, a

promoçãc cle tiiligência destinarla a rlsrr.larecer ou cornplenlentar a instnrção do processo. veclacla

a inclusão pc,sterior tle documelrto or-r inltrrmaçãc que cieveria constar uo ato da Sessão PÍrblica.
22.2 - Os licitantes assuune,Íi tocios os custos cie prc'paração e apresentaçâo de suas propostâs e
a Prefeitura lv{unicipal de Santa Izabel do Pará, atlavés cla SMS não será, em nenhum caso,
responsár,el por esses custos, indepearlentemente cla r:clrJução ou do resultado do processo
licitatório.

§*'Jgt
effi
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22.3 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração elou apresentação cie

quaisquer clocrimentos relativos a estâ licitação.
22,4 - Os licitantes serão responsâveis pela fidelictade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados ern quaiquel làse cia licitação.
22.5 - Não liavendo expediente ou ccorrendo ciualquer tato superveniente qrie irupeça a

realização do certame na ilata marcâder, a Sessão Pública será automaticamente transfericla para
o prirneiro dia útil subsequente? l1o illesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que nào haja comunicação do Pregoeiro erl contrário.
22"6 - O desatendinrento de exigências forrnais sanáveis não importará no afastamento clo

licitante, clesde clue seja possívei a aferição das suas qualificações e a exata coi'npreensão cla sua
proposta e clue não ensejarem prejuizos à Adniinistração e aos licitantes, durante a realização

da Sessão Pirblica de Pregão.
22.7 - As nornrars que disciplinam *ste ilregão ser'ão sernpre interpretadas eut tàvor da ampliação
da ciisputa el1tre os ilteressaclos.
22.8 - Os casos ornissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, conr obsen,ância das devidas
cl i spos i ções le-_ui s1 ativ as.

22,9 - Na contageni de toclos os prazcs estabelecidos rleste eclital excluir-se-á o dia de início e

incluir-se-á o i,1o vencirnento, e coirsiderar-se-ão os dias consecutivos. exceto quanclo for
explicitamente disposto ern contrário.
22.1$ - Só se iniciain e \rencem os prazos ret'eridos acima ern dia de expediente nesta Secretalia.
22,1{1,1 - Se o vencimento cair em clia que não houver expediente ou, se este for encerraclo
antes cla hora normfil, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 23.9 serão prorrogaclos
para o prirneiro dia útil segi"rinte.

22.11- Só ser'á permitida subcontrataçáo do objeto deste contrato para o serviço reÍ'erente a

destinação final dos resíduos sólidos.
22.11.1-_ Caso haja a subcontrataçào citacla no iterr anterior', a licitante deverá apresentar no
ato do enr.io cla I{abilitação no que fi'ata o ienr 10.1, o conffato de prestação cle serviço.
registraclo em cartorio. firmado com o responsável pela execução do mesmo, bem como a
licença exigicla no iiem 10.5.3.1.3 clo eclitai.
22.12 - Em casc cle cliscrepânr;ia entre üs ane,\os e o Edital, prevalecerá o disposto no
instrurnento *ünvocatório.
22,13 - Ac, caclastrar a pi'ollosta de pteço, o fbrnecedor poderá se deparar com clescrição
cliferente claquela collstaÍlte no .ineÂo I cleste Edital, pelo tato do sistenra não abrigar"tocios os
prociutos solicitaclos. Favor aúer-se âpenlrs as deserições do anexo I deste eclital.
22.14- Este eclital e setrs anexos serão lbrnecidos gratuitamente pela internet, no portal clo

CON{PRASGOVERNAME}iTAIS www.corlrprasgovernarneutais.gov.br e do
CONIPRASPARÁ - w'ww. c(»npraspa râ.pa. gov.br.
22.15 - Tocias as menções a liorários i-eitas neste edital têrn como reterência o lrorário oficiai rie
Brasília - DF.
22.16 - A hornologação do resultaclo clesta }icitaçãtl não irnpltcará direito à assinattira de

contrato ou empenho.
22.17 - As questões clecorientes da erecuçâo cla l',ir-'ta cle Enrpenho, que nào Íbrem clirimiclas
acirninistrativamente, serão processacias e juigacias no f'oro cia Justiça Comum de Santa Izabel
do Pará1Pará

Santa lzabel do Pará - PA" 1 i iie maio de 201 8"
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ITEM DESCRTÇÃO UND QUANTIDADE VALOR UNIT.

I
Armário cle aço, com

vitrine 02 Portas
ul§ID /

R$ 810,33 R$ 1.620,66

2

Arquivo em aÇo com
4 gavetas com

cleslizamento cle

savetas-fichário

UNlD 7

R$ 1.147,33 R5 8.03L,31

-)
Balcão recepção, em

VIDF boleado 2mllrn
UNID I RS 4.7A4,00 Rs 4.7O4,AA

4
Balcle de ittox, com

pedal cle 30L
LINlD I RS 297,67

R$ 297,6-/

5

Cacleira De
Escritório Evicience

li Fixa Azuri
LiNID 30 R$ 17 1,67

R$ 5.150,10

PágiLra l7 cle 79

MSBIIIÂRIO § PE§MÀS§NTE - LOTE I
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^

Balança antropométrica parii
obeso até 1-50 kg

6
Cacieira diretor Soft

teia preta
LINiI) 2 RS 860,00 R$ 1".7zo,ao

1
Lixeira 60 Litros

Branca corn Pedal
lVÍarfinite

I-INID 5 R$ 440.83
R$ 2.204,15

I
Escacla- Com 02

DegÍaus, Material cle

Aço Inoxidár,el
UNID 2 RS 244,67

n$ 489,34

9

Estante De Aço 06
Prateleira Pesada L2

{lcrr: Reforço
UNiT) c

-) RS 373,33
Rs 1.866,65

i0
Mesa Reirniào

Escritório, eil N{DF'

com I (oito) lugares
I]NID I RS 732,67

n§ 732,67

1l

Quaciro Branco
Stanclarcl90x60 cm

corn Moldura de
ah"rminio

UNID I R$ 178.20

R$ 778,2A

t2
Caixa Tenlica

Coleman 4-8 QT,.45
litros

UNID I RS 388,ü7
R$ 388,07

VALOR TO'I AL DOS ITENS R$ 27.982,82

ITEM DESCRTÇÃO UND QUANTIDADE VALOR UNIT.

13 Fogão de 4 bocas U}JíD I RS2.e63,33 R$ 2.963,33

14 Gel adei ralR efiigerador 2 801 LTi{ID i RS I .879.33 RS 1.879,33

15
Ventiiador de Teto, com 4

(cluatro) PA
UNiD 2 RS353,33 RS 706.66

VALOF TÜTAL DOS ITENS R$ 5.549,32

VALOR UNIT.

RS 1.388,33 RS 1.388,33
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"r * {-}§xtü§q:*}::§ ti lt!l§Pt}§§;\l}§l.ll}À}}Ii t}À c:(}N §'1t{,1"dl},,\

4. I ll (.'otr6iilitr;a c ,"rirriçirrlí ir i',r3:*c*r r.: tnat*ri*J, de ittrli.lr) (:í.)ll1 {)§ lll:&f..{.}}i * *l'itdriçrs

*rslil:rtiitrlitS" i:,§r$t§i!tri{l aS iie»';liç(i,lrs il*l'i$lÍli:l,es tt*xt* ]'emuo ilu Íl,e}lrâru;ía'

ilÂit
i
J.t
t

2

N'74" "Éi,

U;A.P

l7

Kit cle alta e baixa rotação, 3

peças, sendo uma com alta
rotação, Lima com baixa

rotação e uma coilr
rnicrornotor

UNiD I
R$

L798,00
RS 1.798,00

18
Detector fetal Portátil digiral

FD 2008 - MD (sonar
UNID 2

RS

tJt.)J R$ 1.474,66

19
MC-343 Termômetro Digital

Flexível
TINiD 10

RS

190.83
R$ 1.908.30

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 6.569,29

Página 19 cle 29



PREFEITI]RA MI-TNICIP,{L DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PAI,ÁCIO MUNTCIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃÜ PERMTTNENTB DE LICITAÇÃO

Ê§§Ê§tT{Jl?À rsli"il§rtrpAL §§ §ÀNTÀ tãAsüt a# FARA
§§SRETÀRIÀ MU}TIGIPAL S§. SAiiTH

"i-l ,t t'*»tr;lrarlir rt *ixigitli* a e§*irulilr^ todor os 1':rur*dint*nÍo$ crlrtr virtst tl Süritntir Íl
irtt*;ilir.laii* ikls rlraleriiri:l *rrliritarlur. ssnrlo qtirl fsÍrr§ *ü§lextc s{râ$ ($nsi{l*raclt>:* rülir.*rnr"rrlu
,liitrtNiLtüii aipiiil *ortlet'*r'rtiu f alrt'fivâçiln da {;{.1nil'81Íinto *r:hre a qüüntidi}dc * <iilillitladc itro

iili{iç*tri:ri, tl-!iilt}!ir} * l}irsill} iii.ririt(} tsir üass tl* liÍii} irtsuditntltlu d*s cxigôrrtiils, a s*r l:ruuladg.

lit*;til * çrlttrttei*il" rlriiirrr r:*r.rr{r u pilsiürl*rtL? dr xrritrs $s irihutí'rg" *orrtrilruiçürs lir*rris qr.re

inuitlartt rit icitl'lai)t * ini:ídir" rlir*ta r ir{lir"r1târnür1tc, sçilrr* o scrviço c*ntratad+, rtrào-de-*brrr"
ti*l;1:cs;rs rr1:craciuniiix *r iii.*'rlir)iglültir'alr, tittrtstr.ri:r1t, tüsa§" *ul*ltttttçt'ri*s, 11*nt*is st:gst"t:t.
iur.i<,rir.rir,;**ri: li)lhie Lr$$Ír» nlrrip.eçr)*s ,l*rtrr) d* rc$pún$âhilid{dú rla {lt}N"} ItÂ1 .{DJ\.
{üril}r:$lir*tr,lrrri*-s* sc:ir suil re:.s1:*nsal:ílid*Elç. pitl'& qué Ii:mrça r*§1 a tná.\iilo de ctmp*iéircirt ri

al( \ tCli'"lih 1 ilí )S :i*I! t L:í,S I'Lti tir'I'lLl i li-

, * {}l}l{l{;,{{,:üti§ ri n,l,.sre rçsÀt}tLl$Ât}}; t}Â {:{.}lc.J {tÂ't'ÁN1'Ii

5.i tJ *LritlttrlarlL* iirí1l1rj)l.llr.irnr;i ittlii r§(r':\r!:i}$ fr$r'i1 ,.1 tulrlprirru'rrlei dx.s ilxl:*cilicaçr:r:s tú*nicas
1){}útÍrttii"{.lat:i. ír!.Íir11 {(rniil it qrr;,rlirlliiil liu tt*:ititrl,
"i.l i'lrtriurrt'a rlniilqu*r l,ii]lll$ * (üsi {} lr,rkirr$ d* i}}''*§i{Zü. rnudiiu,t* sttlititaçiio *sçrit* dlr

i +r-;rir'r dr: ll;li:r'llrçilr,
:.,1 ir(tlÍiItlr r.ls l-ri1üi.lllldl]lr,i5 ^iunli: a Çr»ttr;}ttt*a Sdtllí,,r* q** ut*nCliil* il§ tl*ierlllinaç*fti
rspueilii:niins I x) {r}ntrill{).

{l * í):\ â,-§l':àH{.;A t}t}h Fid{}[]{.i'i't}S

íi. I Â **t.l'*gir rlt ttri*l* *i:s*n'arrr ** ttlguinl*t
ir) I"*cal ilr *trti*qa: À|iirerririllilclo {.'*nl'al
Âr. ,l*ró ;\*riiu*ir. n":77. üilltrri," (il:í, {r87§$"t}fiü, §nntt I;;rl^:l*i drr Farrá.

t:) praz-* ih r*tr:tlg:rr *te i{} ili*rs epris ti rt:c*binrrrllir.r dg fi{rt{,} (l* r}tltpriühr).
e ; i\ *nrpr:**r'L tenr**i:lii iJ.;,,'erii rírrllru:riçnr * rl*ltr * lrurrili* plerristr.rs pÍu:râ *lllrcg& à §M§-S1l)" no
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I
il; i,

"jiJ"l
;!

Págintr 20 de 29



PREF'EITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEJ.- DO PA
PALÁCIO MTINICIPAI, CA['. NOE DE CARVALHO

coMIssÃo PERI\,IANENTB DE LICITAÇÃO

ANEXO TI

PROPOSTA COMERCIAL
woDELO)

CNPJ:

Fax:

Licitante:
Endereço:
Telefone:
Dados Bancários para pagarnento:
Banco: Agência:
Validade da proposta:

. Validade/garantia do material:
Prazo cle entrega:

Email

Conta corrente:

P.S: Quadro merâmente ilustrativo.

ITEVI OBJETCI UNIDADE OTD

VLR
UNITÁRIO

MÉDIo

VLR
TOTAL
MEDIO

VALOR GLOBAL TOTAL
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PREFEITURA &IUI.iICIP;\L DE SANTA IZABEL DO PAR,A'

PALÁCIO MÍ]NICIf'AL CÀP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO I,ER&IA|§ ETYTII DE LICITAÇÃO

ANEXO III
DECLARAÇÕNS

(MoDELo)

Re1'.: Pregão Eletrônicr-r n" 000/20i8
Processo no. ..........

(...norne cla emitrescr...) inscrita no CNPI no

-_, por inrermédio de sell representante legal, Sr. (Sra)

, portador(a) ila Carteira de ldentidade no (...rtútnet'o,

órgão enti,s,sor a uniclttcle drr .fêc{et'ctç:rir;...)__ e do CPF tto

DECI,ARA:
Para os der,idos fins, nos termos do § 6" clo artigo 27 daLei n' 6.544. de 22 de novembro

de 1989, qlle se encorltra ern situação re-eulal perante o Ministério do Trabalho para fins do

disposto no inciso XXXII clo art. 7'' da Constituiçào Federal de 1988 e no inciso V do artigo

27 claLei8.666193. acrescido pela Lei 9.854, de27 cle outnbro cle 1999, regulamentada pelo

Decreto no 4.358 de 05 cle seternbro úe 2002, pois não elnprega lnenor de I 8 (clezoito) anos ert
trabaiho notllrno, perigosc ou irrsalutrr* e não emprega menor de dezesseis atlos.

Ressalva. (se ircuver) erup{ega nienor, â paúir de cluatorze anos na conclição cle aprendiz.

Para todos os fins de direito, ii inexistência cie fato impeditivo da nossa habilitação e que

não estainos declaraclos iniciôneos e riem suspensos err qualquer orgâo clas esferas cia

Admitistração Púrblica, e que a elrpresa não apresenta fàto superveniente irnpeditirio à srta

habilitação, ocorricio após a emissão clo CRC apresentado, bem assim estando ciente da

obrigatorieclacle cÍe cieclarar ocorências, posteriores, nos termos clo art. 32, § 2" da Lei no

8.666193.
Para fius de direito que irá cumprir Lrorr a obrigação de fornecer o objeto deste certame,

nas condições estabelecidas em editai. E. ainda, que para fins de inspeção do Orgão, se assim

prefer-ir, as setnentes estão amrazenadas na (endereço completo e teleÍbne c1o contato).
DECLARA, para Íins dr.l clisposto no elt. 28. §6" da Constituição do E,stado do Pará" que

possui en] seli qr-raclro cie empregados url percentrlal mínimo de 5% de pessoas portadoras de

cleficiência.
DECLAI{A, pelía os devidos fir:rs, que não possui em seu quaciro cle ernpregaclos unr

perceutual nríninro cle 5?ô de pessoas poftatloras cle defrciência de acordo com o disposto no

afi. 28, §ó" da Constiluição do EstarJo rlo Fará. em fuuçãri de possui menos de 20 (vinte)
funcionários em seu cltiaciro de pessoal.

Assinat-iLrtr Co represerltziflte da tmpr-csa

___{...('iclacíe {,ry.l..),___, ___ cle de 20I 8.

{{.ocul e c{crlu)

t\s,s i n u I u t'ct c{ ri r ey;r es en Íu n Í e I e gu I

é'
<à

oNo Iq
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZ,AB,F,LDO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO IV

CONTRATO N". I2OI8.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
IVIUNICÍPIO DE SANTA IZAB,ELDO PARÁ _ PA E
A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME

O MUNICÍpIO »n SANTA IZ,Ar,EL nO panÁ, pessoa jurídica e direito Rirbiico,-qravej
cle sua Prefeitura Municipal Çom secle no PALACIO MLINICIPAL CAP NOE DE

CARVALHO, nesta ciclacle cle Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão clo Rio Branco, No.

1060, CEP: 68790-000, corrr CNPJ: 05"171.699/0001-76, representacla neste ato pelo PreÍêito,

Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito mruricipal de Santa

Izabel do Pará, inscrito no CPFÀ4F sob o uo 304.410.562-53, OAB/PA n' 6.584 , residente e

tlonriciliaclo na ciclacle cie 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 lzabel, inscrita no CPF/MF sob o no e portador clo docnmento cie

icleltificação __,-_____ , denominacio aqui de CONTRATANTE, e a empresa

::'ff:'3§i,"1X^w;#;
CONTRA.TADA, tem entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições da Lei

rc.52012002, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666193, vinculado ao Processo Administrativo no

xx/201x, MODALIDADE LICITATORIA XXX, mediante as cláusuias e condições seguintes,

CLÁUSULA PRIN{EIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratação cle empresa especializacla para

prestação de SERYIÇOS OU FONRECIMENTO DE BEM de XXXXX, para atender a

Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará. conforme condições, quantidacle e especificações

constantes no processo administrativo acima identificado, de acordo com as especificações

abaixo:

1.2. A contratação citada na srúclausula l.l obedeclerá ar: estipulado neste contrato, bem como

as especifrcações réciricas, forma cle execução / entrega e as disposições dos documentos acliante

engrnerados, e que, inciepenclentemente de transcrição, fazem parte integratlte e complementar

deste, i1o que não o contrariem. São eles:

1.2.I . Processo Adminisrrarivo l20lx; TERMO DE REFERÊNCIA.
1.3. A CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesrlas conclições contratttais os

acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25o,/o do valor inicial atualizado clo contrato.

6:0--',t::%

ü;.__J_q7 e"

ttnç#

ITENI DrscRtMrNAÇA0 UNID QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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PREF'BITUR.A NIUNICIPAI, DE SANTA IZABEL DO P

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1.4. Nenhuur acréscimo poderá excecler os limites estabelecidos no item anterior, saivo as

supressões que poclerão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes.

CLA{]SULA SEGTJNDA - DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. - O fornececlor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quanticlades,

especificações e termos dispostos no lermo cle Referência do Edital que originou o presente

colltrato e o integra independentemente de sua transcrição, em clias e horários de expediente.

2.2. - O objeto da licitação deverá seÍ entregue livre de qr-raisquer clespesas por parte desta

Secretaria, como frete ott clescarga e ouffos.
2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):

-?.3. /.Provisoriamente, no ato da entregâ, para efeito de posterior veritlcação da

conformidade cio objeto com as especificações constantes da proposta da empresa,

especificações técnicas e exigências editalicias.
2.3.2. - Deilnitivainente, apos a verificação da conformiclade corl as especificações

constantes do Edital e ila proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebirnento prorrisót-io

e sua conseqüente aceitação, rnediante a enrissão do Termo Definitivo assinado pelas partes.

2.4. Caberá ao sen idor, designado para Íiscalizar a entrega, acompaniramento e execttção do

contrato, rejeitar toialmetrte ou. em parte, qualquer material que não esteja de acorclo com as

exigências editalícias e conrraluais, bem como determinar pruzo c1e 60 (sessenta) dias para

sústituição do objeto da licitaçâo eventualmente fora da especificação e exigências editalicias

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO RECEBINIENTO

3.1. As condiçÕes de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência,

CLATISI]LA QUARTA _ DA GARAI\.ITIA

4.1. Todos os serviços cleverão ser de acordo conl o especificado no Termo cle Referência.

4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).
4.3. O fornecedor deverá refazer quaiquer seliço defeittioso, setn ônus adicionais ao Orgão

Dernandante no pÍâzo de 24hs, sob pena de multa, por hora cle atraso, no valor de 5o/o sobre o

preço clo serviço a ser refeito.
21..4. Caso seja efetuada a sutrstituição de algum procluto/serviço devido a falhas / problemas, o

ptazo de garantia passa a ser contado novamente a partir clo momento do aceite definitivo do

norro obieto.

cLÁusuLA QUIN'rA - DO VALOR E DO PAGAil,TENTO

5.1. O valol ordináio do presente instrurnento é de R$ XXX (XXXXX compreendendo toclas

as clespesas e cllstos diretos e indiretos necessários à pertbita execução deste Contrato.

5.2. A CONTRATADA e o CONIRATANTE se aterão ao disposto no Tetmo cle Retbrência,

com observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecirnento

do trenr ou serviço, por meio cle orclem bancária em conta corrente da Contratada, Banco:
quandoAgência: __i Conta Corrente no
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mantidas as mesillas conclições iniciais cle habilitação e caso não haja fato impeditivo para o

qual não tenha concorrido

cr,Áusur,A snxrA - DA poraÇÃo oRÇAMBNTÁnla

6 1. A clespesa com a execução do objeto cleste Contrato correrá à conta das Dotações

Orçamentárias consi gnadas :

Nafureza cla Despesa:

UO XX
PT XX

XX
XX
XX

crÁusura sÉrnvtn -DA FlscerrzaçÁo Do col\TRATo
7 .1. A Secretaria dernandante irá clesignar, mecliante portaria específica ou outro ato

adrninistrativo congênere, um sen,idor pirblico desta Municipalidade para fiscalizar o fiel

cumprimento do pactuado neste contrato.

CLÁLTSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA E DO
CONTRATANTE
8.1. Caberá a CONTR{TAltrTE:

AIém das obrigações resultantes cla observância da Lei n' 8.666193, a CONTR ATANTE
cleverá:
c9.1. /, Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto contratual, desdeque curnpriclas

toclas as formaliclades e exigências do presente contrato.
c9.1.2. Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas;

8.1.J. Fiscahzar o cumprimento cias obrigações e responsabilidacle cla Contratada;
8.L4. Dar a Contratacla as condições necessárias para regular execução do Contrato;

c3.1.5. Perrnitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa

CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE paru fornecimento clo objeto
contrafual, refereutes ao objeto, quanclo necessário;
B. t.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

erurpregados da CONTRATADA;
B. t .7. Enritir, por interméclio do servidor clesiglado, relatório sobre os atos relativos à execução

clo Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização cla

CONTRATADA.
cY.1.8. As decisões e providências que ultrapassam a cornpetência do servicior clesignado para

fiscaiizar o presente conttato, cleverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em

ternpo hábil, para a adição clas medidas convenientes;

8.2. Caberá a CONTRATADA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MLINICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Caberá à CONTRATADA, alem do curlprimento às ciisposições da Lei 8.666i93, clo

contrato assinado com a CONTRATANT[, e clas disposições regulametttares pertinetttes ao

fornecimento do objeto contratual :

8.?..1. Fornecer o objeto contratuai cle confomridade cotn âs exigências contidas no termo de

referência e ata aderida.
8.2.2. Executar diretameute o contrato, penlitinclo-se subcontratar em ate30oÁ clo valor;
8.2.3. Manter no crrrso do Contrato, as condições de habilitação e qualificaçâo,que eusejaram

sua conh-ataçâo, nos termos do artigo 55, VllI, cla Lei n".8.666/93;
8.2.4. Responcler, em relação aos sells empregados, por todas as clespesas decorreutes do

tbrnecin,ento clo objeto clo contrato;
,9.?.5. Responder pelos danos carisaclos diretarrrente a COI,{TRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua cu$a ou dolo, quando do fornecimento clo objeto contratual, não excluindo
ou recluzinclo essa r esponsabiliclaile à 'fiscalizaçâo üLI ao âcompanharuento pela PMSIP;

8.2.6. Arcar com despesas cleconentes de clualquer infraçâo seja qual fbr, desde que praticatia

por seus técnicos clrranie do fbrnecimento do objeto coutratual, ainda que uo recinto da
('ONTRATA"\TE;
r9.2.7. Respondel pelo curnprinrenl<; dos postulados legais vigentes cle âmbito íecleral, estaclual

ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações

estabeleciclas pelo contrato, inclusile quatlto aos preços pr:aticaclos;

8,2.19. Zelar pela pert'eita execução no Íb,r:necimento clo objeto cotrtratual;
8.J.9. Prestar o lornecinrento cio objeto corltratual clentro dos parâmetros e rotinas estabelecicÍas,

em otrservância às recomenciaçôes aceitas pela boa técnica, nonras e legisiação;
8.2.10. Atender profltalxente quaisquer exi-uências do representante cla CONTRATANTE,
inerente ao objeto cla licitação;
8.2,I I . Comunicar a CONTR,A,TANI-E, por escrito, qualquer anonnaliclade de caráter urgente

e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
8.2.I 2. Assumir a responsabilidade por todos os erlcar-qos pleviclenciários e obrigações sociais
previstos na le-uislação social trabalhista em vigor. obrigando-se a saldá-las na época própria,
vez qrie os seus empregados não manterão nenhnni vínculo empregatício com a

CONTR,,\TANTE;
8.2.13. Assurnir. ia.nrbém, a responsabilidacte por todas as providências e obrigações

estabeleciclas ilâ legislaçâi.o específica de acidentes do trabalho, qrtando, enr ocorrência da

espécie, forern vítimas os seus empregaclos nâ entrega do objeto contratual ou em conexão com
ela, ainda que âcúiiteciclo nas ciepericlências da CONT RATÂN'TE;
8.2.14. Assumir tocios os encargos de possír,el demanda traballrista, cível or"rpenal reiacionados
ao iornecimento clo objeto contrattial.
,\.2. t 5. Assumii' airicla a r:espcrrsabiiidacle pelos elrcargos i'tscais e r:ornerciais;

8.2.16" Executar tleiurenr"e o objeto conrrartaclo, cle acorclo conl âs normas legais, verificanclo
selllpre o seti bom desempenho, reaiizando o tbrnecirttento em conformidacle com a proposta

apresentada e a:; orient'ações da CCNTF-ATAIITb.

PARÁGRAFCI PIdINIEIRO - A inaciimplência cio Contraiada, com referência aos encargos

estabelecidos nas condições anteriores rrão franstbre a respollsabilidacle do seu pagameilto a
CONTRATANTE" nem pocierá oilL'Íai o objeto contratual, razão pela qual a CONTRA'IADA
renuncia expressrrinente a ipralquer r,ír:cuio de scilidariedade, ativa ori passiva, para com a

CONTRAT,{N"Ttr:
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PREFEITURA i\{UNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARÁGRAFO 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 responsabilidades

solidária ou subsidiária.

rARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de l 1 de setemblo de 1990.

CLÁUSULA NIONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1 - A Cotrtratacla assufite colxo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execr"ição das obrigações contratadas, na fonla do processo licitatório.
Responsabiliza-se, também, peia idoneidade e pelo comportamento c1e seus empregados,

prepostos ou subordinaclos, e, aincla, por quaisquer prejuÍzos que sejart causaclos a Contratante

ou a terceiros.

PARÁGRAFO PRI1IIEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no praza

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas cie notificação administrativa à Contratada, sob

pena de nrulta de A,ZaÁ (dois clócirnos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Conlratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou

obrigações vinculaclas à legislação tributária, trabalhista, previclenciária ou secttritária, e

clecon'ente c1a execução clo presente contrato, cujo cumprimento e responsabiliciade caberão,

exclusivamente, à Contrâtada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução clo presente

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato cla Coutratada,

de seus empregados. propostos ou subordinados.

CLÁUSULA DECIMA _ DAS SANÇÔES ADN{INISTRATIVAS
À contratacia, total ou parcialmente inadirnplente, serão aplicadas as sanções

previstas nos artigos. B6 e 87 da Lei federal n'. 8.666i93, a saber:

10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo paraa

entrega.
I0.2. Multa, que não excederá, enl seu lotal.20oÁ (vinte por cento) do valor docontrato,
nas hipóteses de inexecução, cotll olt sem prejuízo para a entrega.
10.3. Suspensão ternporária de participação em licitação e irnpedimeitto para contratar com
a Administração clo Estaclo clo Fará, por prazo não superior a 05 (cinco) aros, nas hipóteses

de execução irreguiar, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo pafta entrega.

10.4. Declaraçào de inidoneidade pâra licitar e contratar oorn a Administração Pirblica,

enquanto perdurarem os seus motivos determinautes ott até que seja prornovida a

reabilitação perante a autoridacle que aplicou a penalidade, nas liipóteses em que a execução

irreguiar, os atrasos ou a inexecução associefil-se à prática de ilícitopenal.

PARÁGRAF0 PRíVIEIRO - A petalidade de multa, estabelecida no item 10.2. clesta

cláusula, poderá ser aplicacla Ce fornra isolada ou cumulativaurenie com qualquer das

demais.
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PARÁGRÁFO SEGUNDO - O cumprimento cia obrigação prestado fora do prazo,

sujeitará a contratada ao pagamento dar multa ,le 0,2oÁ (dois decirnos por ceuto), sobre o

valor global do Contrato a colltar do vencitlento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têtn nantreza

compensâtoria e o seLl pagamento não elide a responsabilidade da Corrtratada por danos

causados a Contratante.

PARÁGRAFO QUART0- A Contratada estará sujeita às penalidades trataclas na clánsula

eparagrafos aciuta, principalnrente, pelos tnotivos q{.te se seguem:

a) Peia recusa injustiticada em assinar o Cotttrato.
b) Pela não entrega clo objeto cla cortratação cie acordo com as especificações técnicas do

ato convocatório e ccm as pertinentes üolrias tecnicas.

c) Pelo atraso no início e conclusão da etrtrega.

d) Pelo descumprirnento de qualquer cias condições dispostas no presente Instrutneuto.

CLÁUSULA DECINTA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. Poclerá ser rescindiclo o presente instrumento:
11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Aciministração, nos casos enutnerados na Lei 8.666/93.

11.1.2. Atnigaveiniente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo

proceclimento administrativo, descle cpre haja conveniência para Aclministração, ou

11.1.3. Judicialmente, nos termos da lei.

PA}iÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão amigável, a pafie que pretender rescindir

o contÍato cornunicará sua intenção à otttra, por escrito.

PAR.ÁGRA.FO SEGUNDO -Na hipotese do corrstante no 11.1.1. não haverá indenização

algurna a ser pago à Contratada.

CLÁUSLTLA DECIMA SEGUT\§,q - VTGÊNCIA
12.1. O prazo de vigência deste contrato será de xx (xx) meses, a contâr da assinatura, podendo

ser prorÍogado se a Lei 8.666193 assirn o permitir", observarlo a obtenção de preço e condições
rnais vantaiosos à Adrninistração.

cr,Áusul,{ oE{IIMA TER.CEIRÀ - DA TERCEIRIZAÇÃO
I3.1. A CONTRTiTA§ITE não se responsabilizará por cr:trtratos que a CONTRATADA vetrha

celebrar com terceii'os, cu!as obrigilçÕes serão c1e sua exclusivà responsabilidade.

cLÁusuLA üEC{MA QUAR.TÁ. - üA PUBI-tcAÇÃo
14.1 - A publicação resumida clesie üontrato, no Diário Oficiai do Estaclo, conclição

inciispensável para sue, et-rcácia, será plovidenciada pela CONTRAT'ANTE, até o clécimo clia

seguinte a sua assiiratrrrâ.

CLÁUSULA DECIN,/íA QUINTA-_ &CI F'ÜRCI
I5.1 -Aspartes eiegem r-r Foro rJa ciclacie cle Sarrta lzabel do Pará, E,stado do Paráparasoluçâo
das demandas decorrentes cleste Contratc. E, prrr assirll r'staÍem de açorclo com todas as
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PREFEITURÁ MUNTCIPAL DB SANTA IZAB.§,L DO PA

PALÁüO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

cláusulas, as partes resolvern celebrar o presente cotrtrâto, o qual, clepois cie lido e achado

confornre, vai assinaclo pelos representantes cias partes, na presença cle 02 (cluas) testemunhasn

em 03 (três) vias cie iclêntico teor.

Santa Izabel do Para/PA, xxx de xxx de 2018.

PREFEITT}RA MUNICIPAL DB SANTA 
'ZABjEL 

DO PARÁ _ PA
CONTRATANTE

BMPRESA
CONTRATADA

estemunhas:

7\
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