
MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO P

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DB CARVALHO
COMISSÃO PERMANBNTE DE I,ICITAÇÃO

EDITAL
PREGÃO BLETRÔNICO N" OOO/2018. PMSIP

A PREFEITURA MUNICIPAL Dli SANTA IZABEL DO PARÁ, por interveniência da

Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Código UASG 455288), n-rediante

Pregoeiro, Sr. Roiinalclo Ferreira de Freitas, usando a competência delegada na Portaria

Aclministrativa no 0\512018, cle 19 de Íêvereiro de 2018, para conhecimento dos interessados

que fará reahzar licitação na modaliclade PRE,GÃO, ,o forma ELETRÔNICA, do tipo

MENOR PREÇO, POR ITEM nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

O procedirnento licitatório obedecerii a l,ei F-ederal n" 10.520, de 17 de.iulho de 2002

llnstitui, 1o ârnbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação

àenornilada pregão.); f)ecreto Federal uo 3.555, de 08 de agosto de 2000 (Regulamenta a

modaliclade de licitação clenominada pregão), Deoreto Federal n" 5.450 de 31 de maio de 2005

(Regulanenta o pregão na fonna eletrônica); a Lei Complementar Federal nn 123, de 14 de

dezãmbro de 2006 (Estatuto {a micloempresa e elnpresa de pequeno porte); Instrução

NormativaN" 02/2009-MPOG, Lei no 8.078i90, Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993

(L,ei de licitações e contratos administrativos): ent especial, daLei Complemetltarno 14712014

com as alterações posteriores legislações correlatas e clemais exigências previstas r-reste Edital

e seus Anexos, constantes no(s) Processo(s) n"21612078.

DrsP0slÇon s pRT,IIMINARES

O Pregão Eletrôlico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

A retirada clo editzrl se dará a partir da data de publicação do aviso no Diário Oficial do

Estado, nos sítios de compras cio Governo Federal http:i/w"ww.colxp1'asnet.gov.br e do

Tribtrnal de Coltas dos Municípios cio Estado do Pará https://ww:r.i'.tcm'J:a.gor'.br/.

DA SESSÃO PI]BLICA DO PREGÁO EI,ETRÔNICO:
Dia: 00 de fevereiro de 2018

Ilorário: 09:00 h (horário oficial de Brasília _- .DF)

Epdereço eletrônico: !:rl1::r"'rl'rlil\'"1-{}t1.:í}itlsllel.r.Lrtt''iri ili,\l;i(l 4i-'1188)

Todas as rcferências de tempo nc Eoital, uo Aviso e clurante a Sessão Pública observarão

obrigatoriamente o horário cie llrasÍlia - DF e, dessa Íbrma, serão registradas uo sistema

eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Não havendo expetliente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

abertura clo certame na data rnarcâda, a sessão será automaticamente transferida para

o primeiro 6ia útit subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo

deste Bdital, desde que não h:rja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário.

S ão parte s irrte grantes de ste In strttnlento Couvocatório :

1- ANEXO I - Termo de I{eferência.
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MINUTA

PRBFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZAB,EL DO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
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 Equiparnentos e Material Permanente

para Equipar a ESF Jardim das Garças, nas condições contidas no Termo de Referência deste

edital.

2 _ INFORMAÇOES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÂO

Z.l - O Pregão Eletrônico serâ realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,

mecliante .orràiçõ., de segurança - criptografra e autenticação - em todas as suas fases.

2.2 - O licitante apto a participar dó certame deverá conflttmar, em campo específico do

sistema, durante o envio das propostas iniciais, que cumplirá plenamente os requisitos de

habilitação contidos neste Edital.
2.3 - As decisões referentes a este processo licitatório 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

iq{-Wàu,,trsx*qffis§ild§8f-: 1] !' ! i.t-u ] *i.It i.â§ s, K{rlY&§"

;:í-:" Or*p.didoi d.--esô1arécimentos de dúvidas em relação ao edital deverão ser

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

pública, clevendo obedecer ao horário de encerramento do expediente externo deste Órgão

Público até às 17:30 horas.

Z.S.I - E,sclarecimentos referentes à especificação dos itens licitados poderão ser obtidos

também junto à CPL, ou por e-mail lictlaq.+p,s3'llaiz-alrelí4ggdle&'cau
2.6 - A, cleclaração falsa reiativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta

sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e demais sanções legais vigentes.

Z.l - f odos os interessados n.itu li.itução cleverão atender às exigências, inclusive, quanto à

documentação constante deste Edital e seus anexos, estando submetidos à legislação em vigor

constante no preâmbulo do Edital cle l,icitação.
2.8 - A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de

Empresa de Peclueno Porte - EPP ou Microempresa - ME'

3 . DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação:

3.1.1 - pessoas .Iurídicas de Dileito Privado, do ramo pertinente ao obieto licitado, desde que,

previamente credenciadas no Sistema de Credenciamento Unificado de Fomecedores -
SICAF e no Sistema Eletrônico promovido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da

Inforrnação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio

}i..§::3lxs{}-#À}-L:}.,1§Às}j:Y-,*-{trà\s3.$?-i.}.$3ài."r:H{l-\l-:.§?,[

3J.r-fD.;"mpenhem atividade pertinente e cornpatível com o objeto deste pregão.

3.1.3 - Atendam todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes cleste

Edital e seus Anexos e que estejam cadastlados ou efetuem o cadastro e habilitação no

Sistema de Cadastr-amentô Unificado de Fornecedores - SICAF, e no sistema eletrônico

provido pela Secretaria cle Logística e Tecnologia da lnfolmação (SLTI) do Ministério do
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PREBEITURÀ MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Plane.iamerÍo, Orçamento e Gestão, por tneio do sítio rnvrv'comi;rAsne-t'goJ'bt:, nos segü

termos:
3.2 - Não serão admitidas nesta licitação a participação de licitantes:

3.2.t - Em processo de falência, recuperações jucliciais, extrajudiciais, ott de insolvência, ou

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

3.2.2 - eue tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração

pública, enquanto perdurarern os motivos cleterminantes da punição ou até que seja

promovida sua reabilitação'
3.2.3 - eue estejam com o direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa

[zabel suspenso, durante o prazo da sanção aplicada'

3.2.4 - eue estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias

eltre si, ou ainda, quaisquer que seja sua Íbrma de constituição.

3.2.5 - Que se enquadreÀ nas vedações previstas no artigo 9" da Lei n' 8'666/93'

3.2.6 - Estrangeiràs que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou iudiciaftne1te.
3.3 - Todos os inteiessados nesta licitação deverão atender a todas as exigências, inclusive

quanto à documentação, constantes cleste Edital e seus anexos, estando previamente

súmetidos a legislação em vigor constante no preâmbulo deste Edital de Licitação'

3.4 - Como ,"q.rirltá puru puú.ipação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo

proprio do sistema àl"trôri"o, o pleno conhecimento e atendimento das exigências c1e

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento

convocatório.
3.5 - A declaração falsa r.elativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta

sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e dernais sanções legais vigentes.

4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - O CredenciamerÍo dar-se-á pela atribuição de senha, pessoal intransferível, para acesso

ao sistema eletrônico, no site http:l/wlvlv.comprasqovernamentais'gov'br'
4.2 - O Credenciamento do li"itu"t" d"p.nd"ú de registro cadastral atuahzado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatorio

para Íins de habilitação.
4.3 - O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade

de cadastramento clos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das

Autarquias e cias Funduçã"r que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG,

locahzada nas Unidade s da Fecleração.

4.4 - O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade lega1 do

licitante, ou Seu representante legal, e a presunÇão de sua capacidade técnica paru rcahzaçáo

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.5 - o uso da senha de acessã pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

do sistema ou à prefeitura Municipal de Santa lzabel a responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 - Aperda cla senha ou a quebra cle sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do sistema

para imediato bloqueio de acesso.

MII{UTA
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MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PBRMANENTE DE LICITAÇÃO

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. Após a divulgação do edital, a licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do

sistemà no endereço eletrônico rvrvrv..contprasgovernamentais.gov.br, proposta de preços

coM vALoR GiOBAL PARA O ÍTEM COTADO e os respectivos anexos, se for o
r"*, flrr*"l"d, d. ,""rdô .o.n o T.r*o d. R.f..àr.ia - Anexo I e as ESPECIFICAÇÕES

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

.1.*rd", êntão, encerrar-se-á, autornaticamente, a fase de recebimento de propostas. Durante

este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

5.2. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de iclentificação quando do registro de sua

proposta de pÍeços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de

desclassificação do certame pelo Pregoeiro.

5.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo cotl1o Íhrmes e verdadeiras sua proposta e lances.

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

caso de discordância existente entre as especificações deste obieto descritas 11o

COMPRASNET e as especificações constantes do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO

I cleste Edital prevalecerão às últimas.
5.5.APROPOST@ NOS DEV
a) O d.t"llrrr"ento/e.spócificações dos Serviços no campo denominado

"i)ESCIIIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", disponível r"Io

COMPRASNET, não se admitindo a expressão "CONFORME EDITAL"
b) preço total de cada ÍTEM, cle acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, em

aigarisno e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo

Oi lduasy óurur decimais, INCI.USIVE, NA ETAPA DE LANCES, considerando as

quantidacles constantes no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.

i.O. O (A) Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a

composição dos preços proPostos.

5.7. A apresentação da proposta implicará pler-ra aceitação, por parle da proponente, das

condições estabelecidas neste Edital e setls Anexos.

5.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por rnotivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.9. Não serão aclmitidas retificações ou alterações nas propostas apresentadas, uma vez aceito

o lance vencedor ou negociado e finalizada a Sessão Eletrônica.

5.10 Os valores cleverão ser calculados com cluas casas clecimais.

5.11 O critério de aceitabiliclacle dos preços será Ce acordo com os valores praticados no

mercado.

6. DO INÍCIO DA SESSÃO PUBLTCA
6.1. A abertura da sessão pÍrbiica deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocoretá na

data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital. no sítio

)lf w\i,lQ]rp.ia§g9vglru[]§r,tji,s. ggL-bl-

6i,. Ã comunióação entre o(a) Pregoeiro(a) e as lioitantes ocorrerá exclusivamente mediante

troca de rnensagens, em campo proprio do sistema eletr:ônico.

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

clo Pregão, ficando responsável pelo ônus decort:ente da perda de negócios diante cla

inobservância de qualquer mensagom emiti«la pelo sistema ou de sua desconexão.

e*JEd,%,"),9
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MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.6. Os Licitantes deverão mantet a impessoalidade, não se identificando, sob

excluídos do certame pelo (a) Pregoeiro (a)'

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
j.l, Cabe à licitante acompaúar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do pregão, ficando respônsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobseriância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão'

7.2. O pregoeiro poderá solicitar paÍecer de 1écnicos pertencentes ao quadro de pessoal da

prefeitura Municipal de santa tiaaet do Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas

estranhas a ele, para orientar sua decisão'

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances'

7.4. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
a) Não atenda aos termos deste BDITAL e seus Anexos'

úi Nao especiÍicar/detalhar devidamente o serviço a ser ofertado no campo denominado

.ODESCRIÇAO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", diSPONíVE1 NO

COMPRASNET e/ou disponibilizar anexo que comprove a especificação, não se

admitindo a expressão "CONFORME EDITAL"'
c)contenhapreçoSin.o@nomercado,comoscustosestimados,
para cumprimento dos termos do CONTRATO e com as disponibilidades orçamentárias da

secretaria Municipal de saúde de santa Izabel do Pará.

7.5. Constat ada aexistência de proposta (s) manifestamente inexequível(eis), esta(s) será(ão)

desclassificada(s) pelo(a) Pregàeiio(a), com a consequente exclusão do(s) respectivo(s)

LICITANTE (s) na etaPa de lances.

7.5.1. Serão consideraclos inexequíveis aqueles

siclo demonstrada pelo LICITANTE, ficando

comprovação.

preços cuja viabilidade econôtnica, não tenha

a criterio do pregoeiro solicitar a referida

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
g.1 - Inicia da a etapacompetitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por

meio do sisterna eletrôrricà, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento

e respectivo horário de registro e valor'

S.2 - Os licitantes poderãã oferecer lances sucessivos, obsetvado o horário fixado e as regras

de aceitação clos mesntos.

8.3 - Só serão aceitos os lances cr'rjos vaiores

licitante e registlado no sisterna.

8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances

forem inferiores ao último lance ofertado pelo

de rnesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5 - Os Iances apresentádos e levados em consideração para efeito de iulgamento serão de

exclusiva e total responsabiliilacle do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer

alteração.
g.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão inÍbrmados, etn tempo real,

clo valor do menor lalce registrado clne tenha siclc, apresentado pelos demais licitantes, vedada

a identitlcação do detentor do lance.
g.7 - A etapa de lances <ia sessão pitblica será enoerrada por decisão do pregoeiro. O sistetna

eletrônico àncaminhará aviso de lechamento irninente dos lances, após o que transcorrerá

período de tenpo de até trinta minutos, aleatoriarnente deternliuado, findo o qual será

automaticarnente encerrada a reoepção cle lances'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

8.8 - O sistema, automaticamente, assegurará às microempresas e às empresas de peqüéno

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

(aft.44, § 2" da Lei Complementar N" 12312006).

8.8.1 - Neste caso, após o encerramento dos lances, o sistema concederá o prazo de 05(cinco)

minutos paru a microempresa 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 porte que se encontre no intervalo acima informado (5%), o sistema rcahzará 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 microempresa ou empresa de pequeno porle (art. 45, §2" da Lei

Complementar No 123 12006).

8.10 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decoffer da etapa cornpetitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,

retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, seln prejuízo dos atos

realizados.
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 uo Sistema Comprasnet.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 O julgamento desta licitação ser'á feito pelo critér'io de menor preço por lote/item,

conforme o caso, e de acordo com o Termo de Referência.

9.2 O pregoeiro eÍ'etuará 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,

consiilerando a unidade de fornecimenlo e o regramento estabelecido no item 9.1, podendo

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante qLIe 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 técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da

Prefeitura 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 cle lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em prin-reiro

lugar para o item quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação

e verificará a habilitação do licitante conf'orme 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

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua liabilitação, na oldetn de

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao

Edital, sendo o respectivo licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do

certame.
9.5.1 - Ooorrendo a situação a qrre se refere o item 9.2,, o pregoeiro poderá negociar com o

licitante para que seja obtido pÍeço melhor.
9.6 - O pregoeiro poderá sanar effos ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos

documentos e sua validacle jurídica, mediante despacho fuudamentado, registrado em ata e

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

MINUTA
,"tàÀ,

v'\a i'l

ÉnÊ

Pásina 6 de 28



PREFEITUR.A MUNICIPAL DE SANTA TZABEL DO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DB CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

I() _DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO

MINUTA

era a ,em3010.1 - larada previa ra do
(trinta) minutos, após o encerramento da disputa, a contar da convocação do pregoeiro,

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

"ANEXOS", oü, justiÍicadamente, por solicitação ao pregoeiro, via "chat" poderá

encaminhar através do e-mail, os documenlos comprobatórios de habilitação e a sua

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

comprovações a serem anexados à proposta, os quais deverão ser encaminhados pelo e-rnail

d o P re go e i ro !iq4ê-qq osê,u1êteq llel@lq tl o q kCA m.
10.2 - A habilitação das licitantes será veriflcada "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 Íundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e a
Fa'zenda Estadual.
10.3- Caso nos registros cadastlais (SICAF) conste algum documento vencido, a licitante

deverá encaminhar comprovante equivalente, com o respectivo pÍazo aluahzado, conforme

estipulado no subitem acima, sob pena de inabilitação.

10.4 - DOCUMENTOS DE ITABILITAÇÃO
10.4.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.4.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

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

documentos de eleição de seus administradores;
10.4.1.2 - Inscrição do Ato Constitutivo, r1o caso de sociedades civis, acompanhada de plova

de Diretoria em exercício.
10.4.1.3 - Certidão da jurrta comercial, comprovando o enquadramento colllo Microempresa -
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais -MEI, emitida

nos últimos 60 (sessenta dias) anterior a data de abertura do certame.

10.4.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

70.4.2.1 - 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 fiscal 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 Porlaria do MF 358, de 05 de

setembro de 2014, caso esteja desatualizado no SICAFI
10.4.2,4 - Prova de regularidade Íiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede

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

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

deverão ser aplesentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

úir

b2*
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10.4.2.6 - Certificado de Regularidade de Situação oom o FGTS (CRS/FGTS), caso esteiê

desatualizado no SICAF.;
10.4.2.7 -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de cerlidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (lnciso

incluído pela Lei 12.440, de 2011). rvwrv.tst.gor,.br, Acompanhado da CENIT, certidão

negativa de infi'ação trabalhista.
10.4.2.8 _Havendo alguma restrição na comprovação 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 comespond erâ ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certatne,

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

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões

negativas ou positivas com eÍêito de certidão negativa.
10.4.2.9 - A não-regularização da documentação implicará decadência da expectativa de

direito ao Contrato Administrativo, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7o da Lei no

10.52012002, aft.71" da Lei Estadual n' 6.474102 sendo facultado à Administração convocar

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou

revogar a licitação.

10.4.3 - HABILITAÇÃO TECNICA
10.4.3.1 - ljm ou mais atestados ou declalação de capacidade técnica, em nome da licitante,

expedido por pessoa jurídica 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, ernitido por pessoa

jgrídica 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 de identificação, e com assinatura reconhecida sua firma em

carlório.

10.4.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.4.4.1 - Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo

Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o

prazo de sua validade.
10.4.4.1.1- Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser

apresentada certidão negativa para com o cartorio/comarca onde se encoutra instalada a filial.
10.4.4.L2- 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 patrimônio líquido não inferior a 10oÁ (dez por cento) do

valor estimado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar

resultado igual ou inferior a 1 (um) em clualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez

Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF;
10.4.4.3 - Balanço Patrimonial, juntamente com as demonstrações contábeis do último

exercício social, já exigíveis, quando não houver indicação no SICAF, ou se estes estiverem

vencidos;
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a)a) Caso o exercício financei
meses da daÍa da sessão públ

Caso o exercício financeiro ante

ica de abertura das propostas, o Balanço Patrimonial e a
rior ao da licitação esteja encerrado há mais

Demonstração do Resultado do Exercício poderão ser atualizados por índices oficiais; se

necessária a aluahz,ação do balanço e do patrirnônio líquido, deverá ser apresentado,

juntamente cotn eSSeS documentos, 0 memorial de cálculo correspondente;

b) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular oll

representante da emplesa e do contabilista responsável, legalmente habilitado;

c) As demonstrações contábeis das empresas com rtenos de um exercício social de

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

Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado;
d) Poderão ser exigidas das empresas, para cotrfrontação com as demonstrações

contábeis, as informações prestadas à Receita Federal;

e) Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão

comprovar o segutnte:
g.1) Índices cle Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência

superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRC

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC=@
PASSIVO CIRCULANTE

Geral (SG)

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL 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 de circunstâncias que impeçam a empresa de participar

do processo licitatório, A SER DECLARADO NO SISTITMA QUANDO DO
LANÇAMENTO DA PROPOSTA;
l0A.i.2 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal

empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre e

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na «:ondição de aprendiz, apartir de 14

(quatorze) anos, llos termos do inciso XXXII, do art. 7o, da Constituição Federal de 1988, A
SER DECLARADO \LO SISTEMA QUANDO DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA;

10.4.5.3 - A exigência de declaração, sob penas da lei, a ser apresentada pela

microempresa ou empresa de pequeno porte de que cumprem os requisitos legais descritos no

Estatuto Nacional da Microenlpresa e Empresa de Pequeno Porte, Instituído pela Lei
Complementar no 1)3, de 14.12.'2A06, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido

estabelecido por aquela Lei, A SER DBCLARADO NO SIS

LANÇAMENTO DA PROPOSTA;

ir"35-
&*,fui
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10.4.5.4 - Declaração de que nào possui em seu quadro pessoal, servidores públicos

exercendo funções tecnicas, comerciais, de gerência. Administração ou tomada de decisões

(inciso III, do art. 9o da Lei 8.66693). Esta declaração deverá ser preenchida.

10.4.5.5 - Declaração de empregabilidade ou não de pessoas porladoras de necessidacles

especiais. Esta declaração deverá ser preenchida'

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

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

apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.7- Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser

entregues acompanhados da traclução para 1íngua portuguesa eÍ'etuada por tradutor

iurarnentado e também devidamente consularizados ou registrados no Carlório de Títulos e

Documentos.
10.8- As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Orgãos ou

Ernpresas que as expediram.
10.g - A simples participação das empresas licitantes ao presente certame implicará ern

aceitação das normns editalícias e veraoidade dos documentos apresentados.

10.10 - As proposta, somente as aceitas pelo pregoeiro, os docutnentos e os anexos remetidos

por meio eletrônico <leverão ser encaminhados em original ou por copia auteuticada (proposta

ãefinitiva), no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro,

contendo expressalnenie os valores ofertados, sob pena de ser considerada desisteute,

convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções, ao seguinte endereço:

Prefeitura Municipal cle Santa Izabel do Pará - Comissão Permanente de Licitação

Av. Barão do Rio Branco, 1060, Bairro Centro
Santa Izabel do Pará (PA)
CEP:68.790-000
At. Pregão Eletrônico No 000/2018 (Pregoeiro: Sr. ROSINALDO FEIfREIRA DE

FREITAS)

10.11- O detalhamento daproposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se

for o caso, será apresentado com a assinatura. da licitante, sem rasuras, emendas ott

entrelinhas, com as segttintes infortnações:
10.11.1 - Razão Social cla licitante" CNP.Í, niimero(s) de telefone(s) e de fax, e-ntail (se

houver), endereço, indicação do Banco. Agência e número da Conta Corrente, bem como os

dados do representante iegal responsável pela assinatura do Contrato, quais sejam, norle

completo, RG, CPF e endereço;
10.11.2 - Especificação completa e precisa, atendenclo a todas as exigências discriminadas no
'fermo de Referência, ilclusive com a inclicação do nome do fabricante, marca, modelo do

gênero alimentício fornecido.
10.11.3 - Preço(s) unitário(s) e global(s) propostos para o(s) rnaterial(s), iá deviclamente

corrigido após o ellceffamento dos lances, considerando inclusas todas as clespesas incidentes

sobre o obieto licitado (tributos, segriros, lietes e encalgos de quaiquer natureza), deverá ser

indioaclo em algarismo e por extenso,

10.11.4 - Flavendo clivergência entre o valor expresso erl algarismo e o expresso 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 cálculos), prevalecerá o valor unitário.
10.11.6 - Prazo de realização dos serviços e garantia, conforme discriminado no Termo de

Referência, anexo I do Edital;
l0.ll.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 ma,rt.iz, e se a licitante for filial. deverão estar em nome cla frlial, exceto

aqueles documentos que, pela própri a natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome damafftz.

11 . DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO
CONVOCATORIO.
11.1 - Até dois 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abefiura da sessão pública,

qgalquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório clo Pregão, na forma eletrônica.

it.Z Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos.

11.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 24 (vinte e

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

realizaçáo do certame.
11.5 Tocla petição ou pedido de esclarecimentos deverá ser enviado para o endereço

eletrônico licitacaosantaizabel@outlook.corn. Os recursos deverão ser interpostos em campo

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

enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

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

sessão pública, para que qualquer licitante possa, em campo próprio do Sistema, maniÍ-estar

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

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

«lesde logo intimados para, querendo apresentar contra razões em igual pÍazo, que começará a

coptar do termino do prazo do recorrente, sendo thes assegurada vista imediata dos eietnentos

indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2 O acolhirnento do recurso implica tão-somente invalidação daqueles atos que não

sejam passíveis de aproveitamento.
ti.l A decisão c1o pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade

responsável pela licitação.
12.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, em fortnulário proprio, por

meio eletrônico durante a sessão pirblica, irnportará a decaclência do direito de recurso e

adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao licitante vencedor.

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

formulários próprios, no ato da sessão pirblica e, fora dos respectivos plazos legais, enviados

por fax, bem como os que não contiverem a identihcação e assinatura do responsável legal ou

preposto da empresa.
\2.6 Os antos do processo peffnanecerão com vista franqueacla aos interessados, nos dias

úrteis, no horário de 08h00niin as 14h00rnin, no seguinte endereço: PREFEITURA
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MLINICIPAL DE SANTA TZABEL DO PARA, Av. Barão do Rio BTANCO, lfI6ffiAiTTO
Centro, Santa lzabel do Pará (PA), CEP: 68.790-000, Sala da Comissão Permanente de

Licitagão/Pregão.

13 - DO PRAZO E LOCAL DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

13.1 - O forlecedor deverá 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 clo recebirnento da Nota de empenho ou Ordem se Serviço, em dias e horários

de expediente.

14 - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
l4.l - O licitante venceclor do presente certatne estará obrigado a fornecer quantitativos

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

ile até 25%u (vinte e cinco por cento), de que trata o § 1" do att. 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 OBRIGAÇÔES »A CONTRATADA
15.1 - Executar o fornecimento dos materiais/serviços, obedecendo rigorosamente às

especificações discriminadas no T'ermo de Referência.

ti.Z - Manter clurante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação

exigidas na contratação ;

15.3 - Não transferir a outrem, no toclo olr em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

15.4 - i{esponsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, ate 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 Plefeitura Municipal de

Santa lzabel do Pará, sobre os produtos ofertados.

15.6 -Os produtos de origem estrangeira deverão aptesentar, na(s) embalagem(ns),

inlbrmações em português para conhecimerÍo e classif,rcação do(s) rnaterial(is) nos termos do

art. 81 da Lei 8.078/90.
15.7 - Arcar com todas as despesas de fi'ete, tributo, taxas referentes às mercaclorias, bem

como a direitos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários.

16. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA.
16.1. As despesas decolrerÍes da aquisição dos serviços do presente Edital correrão à conta

da clisponibilidade e financeira da contratante, na seguinte dotação:

r){l r'À{rÃ{i
16.2. O pagamento cio vaior contratado será eÍ'etLrado de acordo com o fornecimento do

serviço, mediante cr'édito bancário, em até vinte 30 (trinta) dias, em confom.ridade com a

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

notas flscais ou faturas satisfa[oriameúe aoompanhaclas clos documentos exigidos no Edital,

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

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

iniciacio a partir da data da reapresentação do documento corrigido.
16.4. Deve constar da nota Íjscal o non'ie do banco. o número da agência, apraça e o nútnero

da conta, para que lhe seia efetuado o crédittl bancário rel'erente ao pagamento. 
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16.5. A Contratante pode sustar o pagamento à Contratada caso comprove:

16.6. Inadimplência no cumprimento de qualquer cláusula ou condição con

16.7. Execução insatisfatória dos materiais contratados;

16.8. Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações para com terceiros que possam

prejudicar os serviços prestados à Contratante;
16.9. Situação irregular da Contratada junto ao SICAF.

17. DA VrGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.
17 .l O instrumento contratual a ser assinado corl a licitante vencedora, terá vigência de aÍe 12

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

17.2 O contrato poderá ser substituído pela nota de empenho no caso do valor ser inferior à

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

17.3 O termo de contrato será encaminhado, mediante aviso de recebimento (AR) ou meio

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

contar do seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das

penalidades previstas neste edital. Se a licitante t encedora, injustiflcadamente, llão devolvê-lo

devidamente assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, após seu recebimento, poderá ser

convocada ogtra licitante, desde que respeitada a ordem de classificaçáo, pata, depois de

comprovados os requisitos habilitatórias e feita a negociação, assinar o referido instrumento.

18. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
18.1 O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora não será reajustado, salvo as

hipóteses de comprovada onerosidade a CONTRADADA.

19 - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Santa

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

19.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notificação, mediante coutra recibo do

representante legal da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a

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

Administração;
\9.1.2 - Multa de O,2oÁ (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e/ou por

descumprimento clas obrigações parciais estabelecidas neste edital, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor do material/serviço não entregue/prestado, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, ulna vez comunicado oficialmente;
19.1.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material/serviço não

eltregge/prestado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto, recolhida no prazo de 15

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos

prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará;

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

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar

os motivos deterrninantes da punição ou até que seja prornovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

19.2.1- Recusar a assinatura da Nota de Empenho da Despesa ou contrato;

L9.2.2 - Deixar ile entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar

documentação falsa;
19.2.3 - Ense.iar o retardamento da execttção do seil obieto;

Página l3 de 28

ü:',3.?,
.*r\d



MINUTA

PRET'BITURA MUNICIPÀL DE SANTA IZABEL DO PA

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PE}TMANENTE DE LICITAÇÃO

19.2.4 - Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
19.2.5 - Comportar-se de modo inidôrreo;
19.2,6 - Cometer Íiaude fiscal.
19.3 - As sanções previslas nos subitens 19.1.1 e 19.2 cleste item poderão ser aplicadas

juntamente com as clos subitens 19.1.2 e 19.1.3, facultada a defesa previa do interessado, no

respectivo processo, l1o prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

19.4 - O atraso iniustificado na execução do contrato, conforme estipulado no Edital, por
período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato, podetldo ser

oonvocada a 2" colocada na licitação e assim sucessivameute, sem prejuízo das penaliclades

previstas no contrato e rnedidajudiciais cabíveis, obedecido o contraditório e aampladefesa.
19.5 - As multas aplicadas serão clesconladas dos créditos da empresa ou, na impossibiliciade,

recollrida 11o prazo de até 15 (cluirrze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não

cumpriclas, serão cobradas judiciahnente, obedecido o contraditório e a arnpla defesa.

19.6 - As penalidades selão obrigatoriamente registladas no SICAF, e no caso de suspensão

de licitar, o licitante deverá ser clescreclenciado por igual período, sem preiuízo clas multas

prevista.s no Edital e das demais cominações legais.

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

fàce de razões de Interesse Público, derivadas de Íato superveniente, devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para iustiÍicar tal conduta, devendo anulá-la por

ilegalidacle, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e

fundamentado, nos termos legais.

20.2 - Os licitaltes não terão clireito a inclenrzaçáo em decorrência do cancelantettto,

devidamente justificacla pela Administração Pirblica, clo procedimento licitatório.

2r - DA FORMALTZAÇLO DO CONTRATO
21.1. Homologada a licitação, será formahzado contrato, documento vinculativo obrigacional,

com os fornecedores primeiros classiÍlcados para o obieto licitado. Se o licitante primeiro

colocado recllsar-se a assinar o contrato, ou não puder Íbmecer o objeto, serão convocados os

demais classihcados que aceitarem fornecer o item licitado pelo preço do primeiro, obedecida

a ordem de classiticação.
2I.2. A PREFEITURA MIJNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA CONVOCATá

formalmenie os Í-omecedores, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do

contrato, informando o locai, data e hora.

21.2.1. A prazo prel,isto no item 2tr.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,

quando, durante o seu transcurso, f'or solicitado pelo fornecedor convocaclo, desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela PleÍ-eitura Municipal de Santa lzabel do Pará.

21.3. Se a licitante vencedora recllsar-se a assinar o contrato" sem justiflcativa por escrito, o

pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções adrninistrativas previstas neste Edital e no

art. 81 cla l,ei n." 8.666/93, cxaminará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes,

respeitada a ordem ile classiÍicação, para, após cornprovados os recl.tisitos habilitatórias e feita

a negociação, cleclarar o respectivo licitante venceclor, celebrando com ele o cotnpromisso

representado pela assinatura do conlrato.

22. DAS DISPOSIÇOIiS çenais
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PREFE,ITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO P

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DB CARVALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

22.1 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 docurnento ou informação que deveria constar no ato da Sessão

Pirblica.
22.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sttas propostas e

a Prel'eitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através da SMS não será, em nenhutn caso,

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultaclo 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 fidelidade e legitimidade clas infbrmações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.5 - Não havenclo expediente ou ocorrendo qualquer Íàto supervetliente que impeça a

reahzaçrao do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida

para o prirneiro dia irtil subsequente, l1o mesmo horário e local anteriormente estabelecido,

desde que não haja comunicação clo Pregoeiro em contrário'
22.6 - O desatendimento cle exigências formais sarráveis não importará uo afastatnento do

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

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

rcahzaçáo da Sessão Pública de Pregão.

22.7 - As normas que clisciplinam este Pregão selão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessaclos,

22.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas

disposições legi slativas.
22.9 - Na contagem de todos os prazos estabelecidos ueste edital excluir-se-á o dia de início e

incluir-se-á o clo venoimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando Í'or

explicitarnente disposto em contrário.
22.10 - Só se iniciam e vencem os prazos reÍ-eridos acima em dia de expediente nesta

Prefeitura.
22,10.1- Se o venoimetÍo cair em dia que não houver expecliente ou. se este for encerrado

antes da hora normalo nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 23.9 serão

pror"rogados para o prirneiro dia Úrtil seguinte.

22.11- So será permitida subcorrtratação do obieto deste contrato para o serviço referente a

destinação final dos resíduos sóliclos.
22.11.1- Caso haja a subcontratação citacla no itent 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 responsár,el pela execução do mesmo, bent como a
licença exigida no item 10.5.3.1.3 do eclital.

22.12 - Em caso de discrepância c'ntre os anexos e o Irdital, ptevalecerá o disposto no

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

diferelte daquela constante no anexo I cleste Edital, pelo tato do sistema não abrigar todos os

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

COMPRASGOVER.NAMIINTAIS ww\ /,comprasgoverramentais.gov.br e do

C OMPRAS PARÁ - \\,\!'vr. coillpraspara.pa.. gov. br'.

§ '"1
vFr

*lsê:*
3.r' q,9)
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MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABF,LDO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
coMISSÃo pnnUANENTE DE LICITIÇÃo

22.15 - Todas as menções a horários lêitas neste edital têm como referência o

de Brasília - DF.
22.16 - A homolôgação do resultado desta licitação não implicará clireito à assinatura de

contrato ou empenho.
22.17 - As questões decomentes da execução da Nota de Ernpenho, que não forem dirirnidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Comum de Santa

Izabel do ParálPará.

Santa lzabel do Pará - PA, 00 de fevereiro de 2018.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeir«;

horário-

$.4,p-3
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MINUTA

PREI'EITURA MUNICIPAL DE SANT AIZAB,F,L DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DB CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I
TERMo DE REFEnÊNcm

1- DO OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de

Equipamentos e Material Perrnanente para Equipar a ESF .Iardirn das Garças, pela SMS-SIP,
cle acordo com as especihcações e quantidades contidas neste Termo de Refêrência

2 _ JUSTIFICATIVA
2.1- Com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa
Izabel, no sentido de equipar integralmente a ESIr Jardim das Garças, faz-se necessária a
aquisição de Equiparnentos e material permanente não contemplados na emenda
parlamentar/proposta n"i1745.308000/1160-06, visando assim o pleno funcionamento de

referida ESF.

3- ESPECIFICAÇÕES TECI\IICAS - DESCIUÇÃO DETALHADA DOS PRODUTOS
COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:

Os produtos abaixo mencionados serão fornecidos conforme a necessidade da Secretaria
Mnnicipal cie Saúde de Santa lzabel

I Armário de aço, com vitrine 02 Portas LINID 2

2
Arquivo em aço com 4 gavetas com

deslizamento de gavetas-fi chário
LINID 7

a
J Balança antropométrica para obeso até 150 kg LND 1

4 Balcão recepção, ern MDF boleado 2mllnt LINID I

5 Balde de inox. corn pedal de 30L L]I\ID 1

6 Cadeira De Escritório Evidence li Fixa Azui LNID 30

7 Cadeira diretor Soft tela preta LN{ID 2

8 Caixa f'érmica Coleman 48 QT. 45 litros TINID I

9 Lixeira 60 Litros Branca com Pedal Marfinite UNID 5

10
Escada- Corn 02 Degraus, Material de Açcr

Inoxidável
TINID 2

t"-*, 
-
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Geladeira/Refri gerador 2 8 0l

Kit de alta e baixa rotação, 3 peças, sendo uma
com alta rotação, urna com baixa rotação e Ltma

com micromotor

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

Quadro Branco Standard 90x60 om com
Moldura de alun-rínio

Detector fetal Portátil digital FD 2008 - MD
(sonar'

MC-343 Termômetro Digital Flexível

Ventilador de Teto, com 4 (quatro) PA

PREFEITURA MTINTCIPAL DE SANTA TZABEL DO PA
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOB DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Estante De Aço 06 Prateleira Pesada L2 Com
Reforço

LINID

4 _ OBRIGAÇÕES E RESPONSABTLIDADE DA CONTRATADA

4.1 A Contratada é obrigada a fornecer o material, de acordo com os prazos e critérios
estipuiados, seguindo as descrições constantes neste Termo de Referência.
4.2 A Contratada e obrigada a executar. todos os procedimentos com vistas a garantir a

integridade dos materiais solicitados, sendo que estes somente serão considerados
efetivamente entregues após conferência e aprovação da Contratante sobre a quantidade e

qualidade do material, estando o mesmo suieito em caso de não atendimento das exigências, a

ser recusado.
4.3 A Contratada deverá cumprir integralmente suas obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e comerciais, assim como o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais que
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão-de-obra,
despesas operacionais e administrativas, transpofle, taxas, emolumentos, demais seguros,
inder-rizações; todas essas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA,
comprometendo-se sob sua responsabilidade, para que Íbrneça com o máximo de competência
a execução dos serviços requeridos.

5 _ OBRIGAÇOES E RESPONSÀBILIDADE DA CONTRATANTE

5.1 O contratante acompaúará tocla execução para o cumprimento das especificações
técnicas contratadas, assim como a qr"ralidade do mesmo.
5.2 Fornecer a qualquer tempo e col1i o rnáximo de presteza. mediante solicitação escrita da
Contratada, informações aclicionais, dirimir dúrvicias e orientá-la ern toclos os casos omissos
neste Termo de Referôncia.
5.3 Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre clue atendiclo as determinações
especificadas no contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAI. DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PALÁCIO MUNICIPAI, CAP. NOE DE CARVALHO
COIVIISSÃO PERMANENTE DE T,ICITAÇÃO

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL
(MODELO)

CNPJ:

Email

Conta corrente:

MINUTA

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

P.S: Quadro meramente ilustrativo.

ã,úa(ç"8:

ITEM OBJETO T]NIDADE Q'TD

VLR
UNlTÁRIO

MEDIO

VLR
TOTAL
MEDIO

VALOR GLOBAL TOTAL
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PREFEITUR.A MUNICIPAL DE SANT AIZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III
DECLARAÇOES

(MoDELO)

Ref.: Pregão Eletrônico n" 000/2018
Processo no: ..........

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

._l_---, por intermédio de representante legal, Sr. (Sra(Sra)

orgão emissor e unidade da fecleração. )-
DECLARA:

rwyrvovrrLt.rrLv rv6qr,

Centidade no 

-(...núruertt,

e do CPF l'ro ,

, portador(a) da Carteira Identidade no

_)

Para os devidos fins, nos tennos do § 6" do artigo 27 da Lei no 6.544, de 22 de

novembro de 1989, que se encontra em situação regular perante o Ministério do I'rabalho para

Íjns do disposto no inciso XXXIII do art.7o da Constituição Federal de 1988 e no inciso V do

artigo 27 daI-ei8.666193, acresciclo pela Lei 9.854, de27 de outubro de 1999, reguiamentada

peló Decreto no 4.358 de 05 de setembro de 2002, pois não emprega menor de 18 (dezoito)

àrro, .* trabalho noturno, perigoso ou ir-rsalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (se houver) en-rprega menor, a parlir de quatorze anos na condição de

aprendtz.
Para todos os flns de direito. a inexistência de tato impeditivo da nossa habilitação e

que não estamos declarados inidôneos e neln suspensos em qualquer órgão das esferas da

Administração Pitblica, e que a empresa não apresenta fàto superveniente impeditivo à sua

habilitação, ocorrido após a emissão do CRC apresentado, bem assim estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências, posteriores, nos termos do ar1. 32, § 2" cla Lei no

8.666193.
Para fins de dileito que irá cumprir com a obrigação de fornecer o objeto.deste

ceftame, nas coldições estabelecidas em edital. E, ainda, qlle para Í-rns de inspeção do Orgão,

se assim preÍ'erir, as semerÍes estão armazenadas na (endereço completo e telefone do

contato).
DECLARA, para f,rns do disposto no art. 28. §6" da Constituição do Estado do Pará,

qtre possui em seu quaclro de empregados um percentual mínimo de 50Á de pessoas portadoras

de deficiência.
DECLARA. para os devidos 1ins, que não possui em seu quadro de empregados um

percentual rnínimo cle 5% cle pessoas portadoras de deÍiciência de acordo com o disposto no

art. 28, §6" da Constituição do Estaclo do Palá, em Íunção de possui menos de 20 (vinte)

funcionários ern seu qriaclro de pessoal.

Assinatura do leoreseiitante r1a empresa

seu
de

MINUTA

_( Cidacle
(Local e daÍa)

- uF...)_, _ de cle 2018.

Assinatura da representante legal
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MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZAF,F.L DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOB DE CARVALHO

COMISSÃO PERMANENTB DE LICITAÇÃCI

ANEXO íV

CONTRATO NU. I2OI8,

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ _ PA E
A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME

O MUNICÍp1O nB SANTA IZABEL »O pAnÁ, pessoa jurídica e direito público, através

de sua Prefeitura Munioipal com sede no PALACIO MUNICIPAL CAP' NOE DE

CARVALHO, nesta cidacle de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco,

N". 1060, CEP: 68790-000, com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo
prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de

Santa lzabel do Pará, inscrito no CPF/MF 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 lzabel, inscrita
portaclor clo clocutnet:to dr-: i<lentiÍicação

no CPF/MF sob o no e

..-..-..-, dôiiõ*ilá.rô ààúl a.
CONTRAT'ANT'E, e a empresa com sede na Rua

no" Centro, Cidade - EST'ADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx,
cioravanle denu.minada CON'IRA'1-ADA, tetn entre si, justo e avençado o presente,

obseryadas as disposições da Lei iA.52012002. e, subsidiariamente, pela Lei 8.6ó6193'

vinculaclo ao Processo Administrativo no xxi2Olx, MODALIDADE LICITATORIA XXX,

mediante as cláusulas e condições seguintes,

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada pala

prestação de SERVI(IOS OiJ F(INRECIMENI'C DE BEM de XXXXX, pat'a atender a

Érefeitura Mtinicipal de Santa lzabel do Parâ, conforme condições, quantidade e

especiÍicações constantes no p1'ocí'sso ziciministr:,tivo acitrrtr identificado. cie acordo com as

abaixo:
DISCRIMINAÇ a-úãNr VALOR

UNITÁRIO

1.2. A, contrataçâo citada íra subciuiLisul;i i^i obr:declç;rá iit-,estipuladc neste contrato, bern

col1o as especihcações iécnicas, fblma cie execução / entrega e as clisposições dos

documentos a,iiante enumeracios. e qr-ie,. indepcnclentemenle dc tlanscrição, fazem parte

integrante e cornplenrentar des'te. ilí-i qLle nâo o corttrariem. São eles:

1.2.j . Proce-qso Adurinistiarivo l2}lx; 'fEP.l'vÍO Dtl RITFERÊNCirf .

1.3. A CONTRAT:\DA Íjca obrigaiia a aceitar, nas mesmas conclições contraittais os

acréssimos ou supressões qLle se fizelein. ate 25ozô ilo vaior inicial atuaiizacio tlo contrato.
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PREFEITUITA IVIUNICIPAL DE SAi\TA IZABEL DO PARÁ

PALÁCIO MI]I{ICWÂL CAP. NOE DE CARVALIIO
COMISSÃO PER1VIANENTE DE LICITAÇÃO

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os iirnites estabelecidos no item anteriot, salvo

supressões que poderão exoeder os limites legais, quando acordada entre as partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. - O fornecedor deverá entregar o obieto desta licitação nos prazos, quantidades,

especiÍicações e termos dispostos no 'lermo cle Referência do Edital que originou o

presente oontrato e o integra indepencler:rtemente de sua transcrição, em dias e l-rorários de

expediente.
2.2. - O obieto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta

Secretaria, como frete ou descarga e olltros.

2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):

2.3.l,Provisoriamente, 1o ato da entrega, para efeito de posterior verificação da

conformiclade do ob.jeto com as especifioações constantes da proposta da empresa,

especificações técnicas e exigências editalícias'

Z.S.Z. - Definitivamente. após a veriÍ'rcação cia confolmidade com as especificações

constaltes do Edital e da proposta, contados l0 (dez) dias a partir do recebimento

provisório e sua conseqüente aceitação, niediante a emissão do Termo Definitivo assinado

pelas partes.

2.4. Caberâ ao serviclor, designado para fiscalizar a enÍrega, acompanhamento e execução do

contrato, rejeitar totalmente ou em pafie, qualquer material que não esteia de acordo col1] as

exigências êditulí.iur e contratuais, bem como determinar pÍazo de 60 (sessenta) dias para

sub-stituiçao do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e exigôncias

editalicias

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIryIENTO

3.1. As condições de recebimenio cios r..,bietos deste coutrato são aquelas previstas no Termo

de Referência.

CLAUSULA QUARTA _ DA, GARANTIA

4.1. Todos os serviços cleverão ser cle acorclo cotn o especiÍicado no Tertno de Referência'

4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078i90).

4.3. O fornececior cleverá retazer qualquer sen,iÇo defeituoso, sem ônus aclicionais ao Orgão

Denrandante no prazo de 2rlirs, sob penii dc multa, por hora de atraso, no valor de 50Á sobre o

preço do serviço a ser refejto.
+.+. Curo seja efetuada a substituição de algum prociuto/serviço devido a falhas / problemas, o

pÍazo de gaiantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite deÍlnitivo do

novo objeto.

CLÁUSULA QUINTA _ DO VAI,OR. E DO PAGAMENTO

5.1 . O vaior- crclinário cio presente insi-rurnento é de R$ XXX (XXXXX compreendendo toclas

as despesas e custos diretos e inclire'ros necessários à perleita execução deste Contrato.

5.2. ACONTRATADA e o CON'II;ATAI{TE se aterão ao dispostc no Tenlo de Referência,

oom observância que o pagamellto será realizado, t1o prazo de até 30 dias após o fornecimento
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MII{UTA

PIIIIF'EIITI]t*\ NIUl:qrItltPAt, DE SANTAILAREL DO P

PÂt ACIü LllUil1[-]i]r'.AL CAL]'. i{OE, DE CARVALH0
CONTISI$Â$ PN] ffi M ANFINI'TI, DIt I,ICIT,AÇÃO

do bern ou serviço, por rneio cle orcler.r Lrancária ern cotrta corrente da Cont

Agência: Conta Correute 1'lo

mantidas as mesmas condições inicia.is de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o

qual não tenha coucorrido

cLÁusuLA spx'tA - DA DorAÇÃo oIIÇAMEI\TÁRIA

6.1. A despesa corl a execução do objeto deste Conlrato correrá à conta das Dotações

Orçamentárias consi gnaclas :

Natureza da Despesa:

cLÁusuLA sETtMA -IlA FISC.dLtzAÇlÀo Do (roNTRATo
7.1. A Seoretaria deilandante irá clesigirar. niediante portaria especíÍica ou outro ato

admilistrativo congênere, Ltrí) ser.;iclol púbiiuo desta Municipalidade para fiscalizar o hel

cumprimento do pactuado neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA D.aS {}IJRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO
CONTRATANTE
8.1. Caberá a CONTRAT'AN'I'E:

Além clas ol'rrigações r'esLtLtÍintes,Ja observâ.ncia da Lei no 8.666193, a

CON"fRATANTtr clev,:rá:

8. t, ). E,fetuar o pagairento, Cr:vic1o pt:li', {'c;r'neciueitto clo objeto contratual, desde que

oumpridas todas as forrnaiidades e exigências t1o presente coutrato.

,9.J.2. Receber o(s) objeto(s) deste Cgutrilto tras condições avençadas;

8.1.J. Fiscalt'zar o r:uilprimeuto da.s,rtx'igações e respcinsahiliciade daContratacia;

8. LJ. Dar a ColtrataCa as corrilições rieces:;hrias í;ara leguiar e,xecução do Contrato;

8. i .5 Permitir acess;o eos crnp're Í:,atlos" r-{evidatnenLe identiÍicaclos, da empresa

CON |RAT'ADA i)s depend.:lcias iia. {-,r-ii',11'litA'l'1\}{l'il par?r. fbrnecimento do objeto

contratua 1, rc'fe ilente s ao oty e t,-:. quand ti ilrloes s 2i ri () ;

B.t.6. Prestli' as into;:rnações e o:; esclaier.:irnento:; que venham a ser solicitados pelos

emprcgaclos da, Ctl'l\ |RAT,\LtA;
8.1,7. Erniiir, pcr inteirni:dic cio ri€,-\/idoi' dr'sig,i:uLcio. r'elatório sobre os atos relativos à

execução c1o Cr:ntltlc í.Iutr,r, li)r it sç'.'Íir:ilricJt). (jIir especiai qtianto ao acompanhametrto e

Íi scaiização da COI'JI'R /i'I'ÂDA.
8.1.8. ,{s decisões e provi<lências,.1ue ultrapassaLri a oorrlpetênc'ia do servidor designado para

fiscalizar o presente contrerto. d,er,'erão ser' :xilicitaclas ao Gerente da CONTRATANTII, em

tenrpo hábil. pan a. adição rlas r:neclidas L:ollveÍlir:rltes;

8"2. Caberá a CONTRAT'.A[)À:

ilo_qà
I

5'a
:E}
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MIT{U'TA

PREFEI'I'UR,I h4U1\ti.lt}'.,rtr, ilE) SANTA 'L7'lvBEL D0 PARÁ

PALÁCiÜ l\tI.J]'{iÜII'À[, CÀP" i\OE DE CARVALT{C}
C0NIISSÃC) ir i,l,Ll§uiAl{ENTE DE LICITAÇÃO

Caberá à CONTRA I'ADA, alen do cumprimento às disposições da Lei

contrato assilado conl a CONTRA"I'A.F{TE, c das disposições regulamentares pertinén

fornecimento do obieto contratual:
8.2.1. Fornecer o objeto contratual rle conibrmiclade com as exigências conticias no termo de

referência e ata aderida.
8.2.2. Executar diretanrente o contrato, peLmitirido-se subconlratar em ate 30% do l'alor;
8.2.3. Ma1ter11o çurso do Clontrato, as condições tle habilitaçào c qualilicação,que ensejaram

sua contratação, nos termos do artigo .i5, VIII, <ia Lei n'.8.666193;

8.2.4. Responder, ern relação aos seus elnpregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do obieto do contrato;
8.2.5. Responder pelos clanos causados diretatnetrte a CONTRATANTE ou a terceitos,

clecorrentes de sua culpa ou dolo. quaniio .lo fot'rrecimento clo obieto contratual, não excluindo

ou re{uzinclo essa responsabilidatle à trscalização ou ao acompanhamento pela PMSiP;

8.2.6. Arcar corr clespc:sas ciecorrente:; de ctualqr-ieL'intiaçào seia qual for, desde que praticada

por seus técnicos ciurau[* do iornecimeni.o clo cbjeto corttratual, ainda que 1lo recinto da

CONTRATANTE;
8.2.7. Responcier pe 1o uurriprimentc dos postuiados legais vigentes de âmbito Íêderal, estaclual

ou niunicipal. benr ainda. assegllrar os direitos e cumprimento de todas as obrigações

estabelecidas pelo contrato" inclrtsive qrtanto aos preços praticados;

8.2.8, Zelar- pelaperl'cita exeeuçâo no tbrnecimento do objeto contratuai;

8.2.9, Prestar o fornecin;ento tlo ob.ieto contrarual dentro dos parâmetros e rotinas

estabelecidas. ent observância às i'r:oomenclaÇões aceitas peltr boa técnica, llormas e

legislação;
8.2.10. Atencler prontaLne,.nte qr-raisrquel exigências do representante cia CONTR.ATANTE,
inerente ao objeto da iicitaç,ão;
8.2.1t. Cornunical a CONTRA'IAN'IF1. por escrito. qualquer anormaiidadcr de caráter

urgente e prestar os esciarecimeutos i illgados neces:ianos;

8.2.12. Assumir a responsairilidade por todos os ellcargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislaçâo social trabalhista ern r,'igor. obrigando-se a saldá-las na época própria,

vez que os seus empregados não rnanterão nenhum vínculo empregatício com a

CONTRATANTEI
8.2.13. Assumir, ta;rbém, a respo,tsabilidacie pol todas as providência.s e obrigações

estabelecidas na log,islação i:speoíficii ,le acidentes do Lrabaliro, qriando, em ocorrêucia cia

espécie, forem vítin:ias üs seris empregaiius uer cntrega do objett) contratual ou em conexão

com ela, erinda que acorlr;cic1o lias Cepcn,.iênciai ia COi{'l'RÀTÂ}iTE;
8.2,I1. lr.ssumir: toCos os er)criÍgos i.lt: pr-rs:sívei cietnanda tr'abalhista, cível ou peual

relacionados ao ftirtt ecit.nenÍo clo o hj ctti l:',-rt r ira i r-l lli .

8.2. t 5. Asstimil airrdn ei rcsponsahrliciacle i;i:los en«:arÍ;{ls fiscais e coitierciais;

B.).16. Executar hr:lmcnte o objetii coirti'ai:rclu. ilc acorilo cotn as l1c,rmas legais, verif,cando

serllpre o seu bc,ffr desempelrho, leaitr:irrir-'lo o iornr:cimentc em confoL'tnidacle com a proposta

apresentada e as oiieiltaçõer; rla Cí-.rhi'li;'.,:l l,'\i§'Ih..

p,ARÁGR.AFCI P'À1íMEIRO - A ilrr.t]inrplôncia cla. q.-ontratacla" çont ief'erência aos encargos

estabelecitlos nas conciições ulti:rjor'cs iiãc Lrans{ere a iespollsabilidacie ilo seu pagatnento a

CONTRAT'ANTE, llem podera oneteir c oLrir:to oonrratttal" razáo pela qual a

CoNTR-A'[Á,tr]A i'etttlnt:iit u'xpl''')''i::'']:'i':eil[e íi í1r-talclitet vínculo ce soiidariedade' ativa ou

passiva. para colr1 a CONT I{.ÀTAl'i',Í'ill :
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MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZAB:EL DO PA

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALIIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

pARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer

pessoais ou materiais oausadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão

àestes, a CONTRATANTII ou a terceir:os, isentando a PMSIP de quaisquer respollsabilidades

solidária ou subsidiái'ia.

pARÁGRAFS TERCEIRO - A CON'IRATADA se sujeita às disposições do Codigo de

Proteção e DeÍ'esa do Consumidor, institr-rído pela Lei nu 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1 - A Coltlatada assuffre como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução das obrigações corrtratadas, na forma do processo licitatório.

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,

prepostos ou subordinaclos, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causaclos a

Contratante ou a terceiros.

pARÁGRAFO PIqIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no pta7,o

máximo cle 48 (quarenta e oito) iroras, contadas de notificação administrativa à Contratacla,

sob pena de mulia de 0,2oto (dois décirnos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de

atraso.

pARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, clireitos ou

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e

decorrente cla execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,

exclusivamente, à Contratada.

pARÁGRAFS TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer colnpromissos

assumidos pela Contratada com teroeiros, ainda qr.re vinculados à execução do presente

contrato, bem como por qualquer dano caLtsado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregacios, propostos ott subordinados.

CLÁUSULA DECIMA _ DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
A contratada, totai ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções

previstas nos artigos. 86 e 87 cla Lei fêdl'ral n". 8.666i93, a saber:

10.1. Advertência, nas hipóteses de e;<ecução irregular de que não resulte prejuízo paraa

entrega.
10.2. Mtrlta, que não excederá, em seu totai, 20oÁ (vrnte por cento) do valor do

contrato, nas hipóteses de inexecução, com olt sern prejuízo pam a entrega.

10.3. Suspensão ternporária de participação em iicitação e impedimento para contratar

corr a Administração do Estado cio Pará, por pl'azo não superior a 05 (cinco) anos, llas

hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que lesulte prejuízo para a

entrega.
10.4. Declaração <Ie inidoneidade para iicitar e coutratar corl a Adrninistração Pública,

enquanto percluraiem os seus moiivos deterrrrinanies ou até que seja promovida a

reabilitação perante a antoridacie qiie aplicou a penalidade, nas hipoteses em que a

execu,ção ilregular, os ati'asos oil a iiierecuçã,: associem-se à prática de ilícito penal.

59,
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COMISSÃÜ P ORIVIANBNT}:, DE LICITAÇÃO

multa. estabelecida no item 10.

or-r cumulativamente com qualq

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

suieitará a contratada aü pagamento da multa de 0.2oÁ (dois décimos por cento), sobre o

valor global do Contrato a oontar do veucitlento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza

compensatória e o seu paganrento não elide a responsabilidade da Contratada por danos

causados a Contratante.

pARÁGRAFO QIIARTO - A Contra.tada estará suleita às penalidades tratadas na

cláusula e parágrafos acima, pritrcipalmente, pelos motivos que se seguem:

a) Pela recusa injustificada ctn assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do obieio da contlataçáo de acordo com as especificações técnicas do

ato convocatório e com as pertinentes normas tecnicas.

c) Pelo atraso no inicio e coirclusão cla entrega.

tl) Pelo descumprimento cle clualqLrer das condições clispostas no presentelnstrumento.

CLÁUSULA DECIVIA PRIMEIRA _ DA RESCTSÃO

11.1. Poderá ser rescindido c presente instrumento:
I 1 .1.1 . Por ato unilaterai e escrito da Aclministração, nos casos euumerados ua Lei 8.666193.

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

procedimento administrativo, desde que iiaja conveniênciaparaAdministração, ott

I 1.1.3. .Iudicialmente, nos termos cla lei,

MINUTA

PREFEITUIlÀ
PÀLÁCTO

PARÁGRAFO PRTMEIRO - A penaiidade de

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada
demais.

MUNICIFAL Dt! SANTA TZABELDO PARÁ

I\ruNICIPAL CAI'. NOE DE CARVALHO

PARÁGRAFü l'}R{MEnRO - No caso de rescisão amigável,

o contrato comunicará sua iirtenção à outra, ptlr escrito.

PARÁGR.AFO SEGI-INDO - Na hipotese do corlstitÍite I1o 1

alguma a ser pago à Contratacia.

a parte que pretender resciudir

1 .1. i. não haverá irrdenização

CLÁUSULA D}ICIMÀ SEGUNT}À - \ruí]ÊT{C{I\.
D.L. A prazo de vigência cleste conlraio será de rx (xx) tneses, a contar da assinatura,

pocleldo set: prorroga<io se a l"-ei ti.óú6193 assiiir o permitir, observado a obtenção de preço e

condições mais vantalosos à Adminisrra.ç:ác;.

cl-ÁusuLA IIECIMA 'rEI{cEIIiA - DA 'l'EltcEIRIZAÇÃO
13.1. A COI{TR.A'1'Ahi'fI não se i*:;ponsabilizará. po,: contratos que a CONTRAT'ADA
venira celebrar com teroeiros. cujas obrigações serão cie sua exclusiva responsabilidade.

cLÁusuLA BECtrIvIl" QuARTA - I}4I'UELICAÇÃO
L4.7 - A publicação resumicla deste contrato, no lJiário OÍlciai do Estado, condição

ildispensá.,rel para sua eficácia, sei'ii" u,tot,ick:rtciada pela CON'I'I{ÀTz\NTE, até o décimo dia

seguinte a sua assinatura.
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MINUTA

PREFEITURA MUNICTPAL DE SANI]A. TZABF,L DO PARÁ

PALÁCIO MUNICIFAI, CAP. NOE DE CARVALHO
COMISSÃO PER.I\{ANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO
15.1 - As partes eiegern o Foro C'a cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do pala

solução das demandai decorrentes iieste Contratr-r. E, por assim estarem de acordo com todas

as ciáusuias, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado

conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas)

testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor.

Santa lzabeldo ParáiPA, xxx de xxx de 2018.

PREFEITI.IRA MUNICIPAL DE SANTA IZABELDO PARÁ _ PA
CONTRATANTE

EMPRESA
CONTRATADA

Testemunhas:

/-.i.t. 'q

ã*,54
;p,, N ét^t'# e,9

Página 28 de 28


