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EST.4uno DO PARA

pREFEITtTRA n/ruNIclpAL DE cACHOEmA Do plRI.A
Cohflssjio PERItJIANE.NTE DE LICITAC'AO
CpiTJ. 01.612.360/0001-07
EDITAL

PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

1.PREAMBULO

11

0 MUNIcipIC) DE CACHOEIF3A DC) PIF3lA, atraves do Poder Execljtivci, representado, neste ato;

pela PF3EFEITUF2A MUNICIPAL Inscrita no CNPJ sob o n° 01612360/0001-07, comunlca que

realizara, em sessao ptlblica, na Sala de F3euni6es, localizada na Av Getdlio Vargas -534 - Centro,
Cachoeira do Piria, no estado do Pars, PF3EGAO PF3ESENCIAL - SF3P, tipo Menor Prego Item,

®

Sistema de F3egistro de Pregos.

1.2

Estepregao e regidopela Lei n° 10520/2002, Lei 8 666/1993, Decreton°7 892/2013 alterada

pelo decreto n° 8250/2014 e Lel Complementar 123/2006,

alterada

pela

Lei Complementar

147/2014. Bern como pelas regras estabelecidas neste Edital

Data da sessao: 05/04/2019
Horario: 08:00 Horas

2. DO OBJETO
21

Registro de pre?os que objetiva a Aquisicao de Material de Constru?ao e Hidfaulico para

atender as demandas das Secretarias e Fundos do Ivlunicipio de Cachoeira do Piria -PA.
22

Conforme descri?6es e especificag6es apresentadas no Anexo

I deste documento,

na

Modalidade Pregao - Menor Prego Por Item

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNA9AO DO ATO CONVOCAT6RIO
31 Ate 02 (dois) dias tlteis, antes da data fixada para a recebimentc] dos envelopes, qualquer pessoa
podera sollcitar esclarecimentcis, provldencias ou impugnar o presente edital, conforme art

12 do

Decreto N° 3,555, de 8 de agosto de 2000.

3 2 0s pedidos de esclarecimento deverao ser encaminhados a Pregoeiro, por escrito, por meio do
e-mail

ouj ainda, mediante prc]tocolo da solicitagao no Setor de Protocolo

Geral da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, locallzado no endere?o informado no Item 3 3,

deste Edital

3.2 1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverao se identificar (CNPJ,
F3azao Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para
pessoa flslca) e dispombillzar as lnformag6es para contato (enderego completo, telefone e e-mall)

3 2 2 0s esclarecimentos serao prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail ou offcio.
Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1
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3 3 a interessado em impugnar os termos deste edital devera apresentar instrumento de impugnagao
dirigido a Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Munlcipal de
Cachoeira do Piria, Iocalizadcj na Av. Gettlllo Vargas - 534 - Centro, no horano de O8hoomin (oito

horas) as 13hoomin (treze horas), observado o prazo previsto no subltem 3,1 deste ato convocat6rio,

fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias,
3 31 a Pregoeiro decidira scjbre a impugna?ao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas

3 3 2 Acolhida a petigacl contra o ato convocat6rio, a declsao sera comunicada aos lnteressados

3 4 0s pedidos de impugna?6es e esclarecimentos, bern como as respectivas respostas; serao
divulgados pelo Pregoe!ro por meio dc) enderego http //w\/w\/ cachcjeiradopiria pa gov br

3 5 Quaisquer modlfica?ao no Edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicagao em que

se

deu

o

texto

original,

reabrindo-se

a

prazo

iniclalmente

estabelecido,

exceto

quando,

inquestionavelmente, a altera?ao nao afetar a formulaeao das propostas

4. DOS ORGAOS PARTICIPANTES
4.10 6rgao gerenciador sera a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Plria

4 2 Sao parficipantes os seguintes 6rgaos
4 21 Secretaria Municipal de Administragao e Flnangas e Secretanas lntegradas
4 2 2 Secretaria Municipal de Sadde

4 2 3 Secretaria Municipal de Educagao
4 2 4 Secretaria Munlclpal de Agrlcultura

4 2 5 Secretaria Municipal de Assistencia Social

4 3 A ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou
entidade da administra?ao pdblica que nao tenha participado do certame licitat6no,

mediante

anuencia clc) 6rgac] gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no

que couber, as condl?6es e as regras estabelecldas no Decreto n° 7,892/13, na Lel n° 8 666/93 e
ainda Altera?6es posteriores.

4 4 0s 6rgaos e entidades que nao participaram do registrc) de pregos, quando desejarem fazer usa
da ata de registro de pregos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestagao sobre
a possibilidade de adesao

4 5. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Reglstro de Pre?os, observadas as condig6es nela
estabelecldas, optar pela aceitagao ou nacj do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos partic!pantes

4 6 As aquisig6es ou contratagc}es adiclonais a que se refere este item nao poderao exceder, por
6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio e

regASvtr=de::„noavaatrag::=e593':t.r°c::trpor,eg::hpoaer[:a°d:r8:I:ag_e;eAn:'acdE°pre6:r6gta6::o%aFrf:C+PEa|;:;344„43tr
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4 7 As adescies a ata de registro de pregos sao limitadas, na tcitalidade, ao quintuplo do quantitativo

de cada Item registrado na ata de registro de pre?os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes,
independente do numerci de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem
4 8 Ao 6rgao nao partlcipante que aderir a presente ata cclmpetem os atos relativcis a cobranga do

cumprimento pelo fornecedor das obrlgag6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a
ampla defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contrata?6es, informando as ocorrencias ao 6rgao
gerenclador

5. DAS CONDIC6ES DE PARTICIPA9AO NA LICITACAO
51

Poderao partlcipar da presente licitagao as empresas do ramo que atenderem a todas as

condlgc)es dc) presente Edital` Inclusive de seus anexos, e

511. Apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de c6pla

autenticada em Cart6rio de Notas e Oficio competente, ou pelo Pregoeircl ou por membro da Equipe
de Apoio (Servldor), a vista dos onginais, no prazo nele exigidoj

512

Atendam as cond.ig6es contldas nas declarag6es de lnexistencia de Fatos lmpeditivos, dci

Trabalho de Menor de 18 (dezoito) anos, conforme a Lei n° 9 854/99, regulamentada pelo Decreto n°

4 358/2002) e da Elaboragao lndependente de Proposta (ANEXO X).

5 1 3. Todos os custos decorrentes da elabora?ao e apresenta?ao das propostas correrao par conta
das empresas licitantes, nao sendo devlda nenhuma indenizagao pela realizagao de tais atos

52

Da partlcipagao das microempresas e empresas de pequeno porte

5 21. Aplica-se neste certame o previsto na Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser

dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte,
5.3
5 31

Nao sera admitida, neste pregao, a participa?ao de
Empresas que se encontre em reglme de recuperagao judicial ou em processo de falencia,

sob concursc) cle credores, dissolugao ou liquldagao, que estejam com o direito de llcitar e

contratar com a Administragao Ptiblica suspensa ou que por esta tenham sido declaradas
lnid6neas

5 3.2

Empresas constituidas em cons6rcios e pessoas fisicas

533

Tambem s6 podera participar as empresas que atenderem a todas as exigencias constantes

deste Edltal e seus Anexos, correndci por sua conta todos os custos decorrentes da elaboragao e
apresentagao de suas propostas, nao sendo devida nenhuma indenlzagao as licitantes pela
realiza?ao de tais atos
5 3.4

Nao sera admitida nesta licitaeao a particlpagac) de empresas enquadradas em quaisquer

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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das hip6teses a seguir elencadas
5 3 4.1 Que se encontrem sob falencia, recuperagao judicial, concurso de credores, dlssolugao ou
I,qu,da?ao;

53,4,2 Que em regime de cons6rcio, qualquer que seja sua forma de constituigao, seja
controladora, coligada ou subsidiaria entre si,

5343Que,

por quaisquer motivos,

tenham

sldo

declaradas

inid6neas

ou

punidas com

suspensao, de llcitar e/ou contratar. no ambito do 6rgao e/ou da Admlnlstra?ao Ptibllca` conforme
o Art. 87` lil e IV da Lel n° 8 666/93` com as modlflcagdes lntrciduzldas pela Lei n° 8 883ro4 e^ou

impedidas de IIcitar e contratar com a Admlnistra?to conforme o Art 7° da Lel Flo. 10 520/02) par
6rgao da Admlnlstragao Publica Direta ou lndireta, nas esferas Federal, Estadual ou Munic!pal,

desde que o Ato tenha sldo publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme a

caso, pelo 6rgaci que o praticou enquanto perdurarem os motivos determlnantes da pumgao:
5 3 4.4 Estrangelras que nao funclonem nci Pats, e,
5 3 4 5 Servidclr de qualquer 6rgao ou entldade vinculada ao 6rgao promotor da licltagao] bern

como, a empresa da qual o servidor seja gerente, adm!nistrador, s6cio, dirigente ou responsavel
tecnico.

535

As empresas licitantes deverao obrigatoriamente possuir Certificado Digital (assinatura

com validade juridica que garante protegao as transag6es eletr6nlcas e outros servlgos via
internet) permltindo que as mesmas asslnem digltalmente o contrato/ata de reglstrci de pregcls,

caso saiam vencedoras do certame
5 3,6

•

F3ecomenda-se as empresas que retirarem o Edltal vla Online (Portal do TCM), que

envlem para a e-maH da Comissao de Liclta?ao (cplcachoeira@outlookcom) o Reclbo de
F3etirada de Edltal conforme o Anexo Vl deste Edital no prazo de ate 24 horas que antecede a

abertura do mesmo
537

0 Edltal contendo todo detalhamento do objeto podera ser retlrado, de 2° a 60 feiras, das

O8hoo as 13hoo horasj ate o dltimo dia dtil imediatamente anterior a data do inicio do certame no
Predio da Prefeltura Munlcipal de CACHOEIRA DO PIF3lA, a Av. Getullo Vargas -534 Bairro

Centro,-CACHOEI F3A DO PI F2 lA/Pars

6. CREDENCIAMENTO
61

No inicio da sessao, cada empresa licitante pc]defa credenciar apenas urn representante, o qua!

devera

identificar-se junto ao Pregcleiro,

apresentando a respectiva cedula de identidade ou

documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento pr6prio, poderes para fcirmulagao
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6 2 0 credenclamento far-se-a atraves de instrumento pdblico ou partlcular de procuragao, com firma

reconheclda em cart6rlo, ou documento que comprove os necessarios poderes especlals para

formular ofertas e lances de pre?os, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
name do licitante, ou seja, uma Carta de Credenclamento, acompanhado por
6 2 1 Carfao de CNPJ
6.22 C6pia autenticada do Contrato Social com suas devidas alterag6es

se houver e/ou a

Consolida?ao do referido Contrato, para ldentificagao daquele que outorgou os poderes ao seu

representante,
6 2 3 C6pia autenticada da cedula de identidade do proprietario da empresa e s6cios se houver,

•

6 2 4 Declaragaoque o(a) licitantecumpre os requisitosde habilitagao (anexo vl),
6 2 5 Declaragao do(a) licitante(a) atestando a inexistencia de fatos impeditivos (anexo Vll),
6.2 6 Declaragao do Enquadramento de ME/EPP emltido pela JUNTA COMERCIAL, ou,

6 2 7 Declaragao que cumpre os requisltos estabelecido no Art 3° Lei Complementar n° 123, de 14

de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11488, de 15 de junho de 2007, em seu Art 34, que essa

Empresa esta apta a usufruir do tratamento favorecldo estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referlda
Lei Complementar (anexo IX);

6 2 8 0s documentos de credenciamento deverao ser entregues no iniclo da sessao separadamente
de qualquer envelope, preferenclalmente em pasta com grampo e numeradas sequencialmente

7. DA APFtESENTACAO DA PROPOSTA DE PRE90S E DOCUMENTA9AO
7 1 A Proposta de Pregos e os Documentos de Habilitagao deverao ser apresentados no local, dia e

o

hora determinados, em 02 (dols) envelopes lacrados e rubricados no fecho` com as segulntes
lnscrlgoes

ENVELOPE N°. 01 -PF30POSTA DE PF3E90S
PF3EGAO N° 007/2019-PMCP-SF3P
F3AZAO SOCIAL DO PF30PONENTE
CNPJ/MF NO.

ENVELOPE N° 02 -DOCUMENTOS DE HABILITA?AO
PF3EGAO N° 007/2019-PMCP-SF3P
F3AZAO SOCIAL DO PF30PONENTE
CNPJ/MF No

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
8 1 A sessacl para receblmento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Pregos,
Documentos de Habilitagao, sera pulblica e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horaric], local e nos

termos determinados neste Edital, devendo os envelopes ser entregues lacrados da seguinte forma,
8 1 1 0 Envelope n° 01 (Proposta de Pregos)
Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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8 1 2 0 Envelope n°. 02 (Documento de Habilitagao)

8 2 Declarada a abertura da sessao pelo Pregoelro, nao mais serao admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao receblmento dos inv6Iucros

8 4 Serao aberfos os inv6lucros contendo as Propostas de Pregos, cujos documentos serao lidos,
conferidos e rubricados pelo Pregoelro e pelos participantes

85

As

paginas

deverao

estar

numeradas

sequenclalmente

e

rubncadas,

de

preferencia

encadernadas ou preparadas em pasta, devldamente fechada, para que nao exlstam folhas soltas,
8 6 Tanto para o envelope 01 (Proposta de Pre?os) quanto para o envelope 02 (Documentos de
Habilitagao), no caso da indlcagao acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de

0

transcrl?ao

nos envelopes,

ou

mesmo

inversao dos envelopes

(proposta

no envelope de

documentagao ou vice-versa), tals fatos nao constituirao motivo para exclusao da empresa do
procedimento licitat6rio, desde que a incorregao apontada nao cause duvida ou nao atrapalhe o

andamento do processo

9. DAPROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N°. 01 )
9,1 A PF30POSTA DE PF3EQOS DEVEF3A SEF2 APF3ESENTADA

a) Em 01 (uma) vla impressa em papel timbrado da licltante (caso possua), redlglda com clareza em

lingua portuguesa, salvo quanto a express6es tecnlcas de uso corrente, sem alternativas, sem
emendas, sem rasuras ou entrellnhas devldamente datadas e assinadas na tiltlma folha e rubricadas
nas demais pelo representante legal da licitante,
b) Organizada por qualquer outro meio que possiblllte o deslocamento das folhas que a comp6em,
devendo ainda, estar devidamente numeradas preferenclalmente no canto Inferior direito
c) Razao social da licitante, no do CNPJ/MF, enderego completo, telefone e enderego eletr6nlco (emall)

d) Prazo de eficacia da proposta nao podera ser Inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

adjudicagao da proposta,
e) Uma tlnlca cotagao, com prego unltarlo por Item, total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarlsmos, limltados a dois digltos` ap6s a virgula; sem prevlsao lnflacionarla

q lndlcagao de banco, agencia e conta, obrigatoriamente em nome da pessoa juridica licltante

g) A qualificagao do representante legal responsavel em receber a solicitagao de compra/Nota de

Empenho do respectivo objeto constando o nome, estado clvil, ndmero da cedula de identidade e do

CPF telefone da empresa, telefone celular se houver e e-mall o qual sera enviado os pedidos

h) A empresa contratada devera fornecer os objetos e Servigos dentro da sede do mumciplo
I) A contratada devera providenclar os recursos necessarlos a execugao de seus trabalhos

43tr
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j) Os pregos apresentados na proposta devem lncluir todos os custos e despesas, tais como custos
diretos e lndiretos, trlbutos lncidentes, taxa de administra?ao, servlgos, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessarios ao cumprimento Integral do objeto deste

Edital e seus Anexos,
k)

Quaisquer

tributos,

despesas

e

custos,

diretos

ou

indiretos,

omitidos

da

proposta

ou

incorretamente cotados que nao tenham causado a desclassificagao da mesma por caracterizar
prego inexequivel no julgamento das propostas, serao considerados como lnclusos nos pregos, nao

sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os servi?os ser
fornecidos sem Onus adicionais,

®

I) Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as especifica?6es e exigencias do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omiss6es, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento,

in) 0 Pregoelro considerara como forma, erros de somat6rlos e outros aspectos que beneficiem a
Administragao Publica e nao implique nulidade do procedimento

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
101 Ap6s apresentagao da proposta, nao cabera desistencia, salvo por motlvo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, que sera consignado em ata
10 2 Abertos os envelopes, as propostas serao rubricadas pelo Pregoelro, equipe de apolo e
licitantes credenciados.

10 3 Lido os pregos, o Pregoeiro relacionara todas as propostas em ordem crescente

•

10 4 a autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pre?os ate 10% (dez por centc])
superlores aquela poderao fazer novos lances verbals e sucesslvos, ate a proclamagao do vencedor`
observadas os direitos de privilegio constante na Lei Complementar 123/2006
10 5 Nao havendo pelo menos 03 (tres) ofertas nas condig6es definidas no Item anterior, a Pregoeirc]

classificara as 03 (tres) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbals,

qualsquer que sejam seus pre?os ofertados na proposta escnta
106 Definido o menor pre?o,

o mesmo devera ser mantldo pelos Prestadores de servigos

vencedores ate o pr6ximo pregao, que estara habilitado a efetuar

10 7 Podera ser averiguada a qualidade dos produtos e seM?os fornecidos atraves de inspe?6es
realizadas de rotina, sob pena de cancelamento de servlgos caso o resultado nao seja vantajoso a
esta adminlstragao
10 8 A desistencla em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoelro, implicara a

i,

exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutengao do ultimo prego apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenagao das propostas
Av. Gettllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439

;' i= i
21`..

p ,-

ur,|,,i))t

~,

*-

r',1`,I

I

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICH'AL DE CACHOERA D0 PIRIA

colt,mss.io PERMANF,NTF, Im LlclTAc+1o
CNPJ. 01.612.360/0001-07

10 9 Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades constantes neste Edital

1010 Sendcj aceitaveis as propostas de menor prego, serao abertos os envelopes contendo a
documenta?ao de habilita?ao dos licitantes que a tiverem formulado, para confirmagao das suas
condlg6es habilitat6rias,

1011 Caso nao se realize lance verbal, sera verificado a conformidade entre a proposta escrita de

menor pregcl e o valor estimado para a contrata?ao, desta feita, o pre?a acima do cotac]o no mercado

nao sera aceito e o Item sera respectivamente fracassada, assim coma os itens considerados
inexequiveis de acordo com a pratica de mercado 16gica tomando-se por base o risco ao contrato

administrativo e quanta a sua execugao, bern como como a continuidade do servigo publico e o

interesse publico, os itens tambem sera respectivamente fracassado, por juizo de conveniencia

1012 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostasj o Pregoeiro examinara a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objetcl e valor, decidindo motivadamente a respeito

1013 Analisadas as propostas apresentadas e concluida a etapa de lances verbals, a classificagac]
final

dar-se-a

pela

ordem

crescente

dos

pregos,

observando-se,

quando

aplicavel,

a

Lei

Complementar n° 123/2006
10.14 Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objetc] do cerfame.
1015 Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante desatender as exigencias habilitat6rias, o

Pregoeiro examinara a oferta subsequente, verificandci a sua aceitabilidade e procedendcj a

habilitagao do proponente, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apura?ao de
uma proposta que atenda ao edltal, sendo a respectlvo llcltante declarado vencedor e a ele
adjudicado o cibjeto do certame
1016 Na situagao prevista no subitem 1011, o Pregoeiro podera negociar diretamente com o

proponente para que seja obtido pre?o melhor, sendo que o Pregoeiro nao Ira adjudicar de forma

alguma a Item que esteja acima do preco praticado no mercado, conforme previa cota?ao pelo
setor competente
1017 Da reuniao,

lavrar-se-a ata circunstanciada,

na qual serao registradas as ocorrencias

relevantes, devendo a mesma, ao final, ser asslnada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes, a estes, sendo-lhes facultado esse dlreito. Havendo recusa de qualquer licitante

em assinar a ata ou se retirar antes do termino, este fato sera registrado pela Sr. Pregoeircl,

presumindo-se concordancia de tal licitante com todos os seus termos e contetldo

11. DOCUMENTA96ES DE HABILITA9AO

9t
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Comci condi?ao pfevia ao exame da documenta?ao de habilita?ao do licitante detentor da

11 1

proposta classificada em primeiro lugar, o vencedor devera apresentar c6pias dos documentos
abaixo relacionados dentro do Envelope n° 2 - Habilitagao, e o Pregoelro verificara o eventual

descumprimento das condi?6es de participa?ao, especialmente quanto a existencia de sangao
que impe?a a participagao no certame ou a futura contrata?ao,

mediante a consulta da

autenticidade dos referldos documentos:

a)

Cadastro Nacional de Empresas lnld6neas e Suspensas -CEIS, mantido pela Controladorla
Geral da Uniao (v\/v\/w portaldatransparencia.gov br/Gels),

b)

Cadastrc] Naclonal de Condena?6es Civeis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido

pelo conselho

Naclonal

de

Justlga

(vw\/w cnj jus br/improbidade_adm/consulta_requendo php) ,

c)

d)

Listade inid6neos, mantida peloTribunal de contasda uniao-TCU,

A consulta acts cadastrc]s sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu
s6cio majoritario, par forga do artigo 12 da Lel 8.429, de 1992, que preve, dentre as sang6es
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administratlva, a proiblgao de
contratar com a Poder Pdblico, Inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja s6cio
majorltarlo.

e)

Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputafa o licitante inabilitado, par falta cle
condi?ao de parficipagao

11 2. As empresas interessadas deverao apresentar tambem as seguintes documentag6es
11.2.1. Relativos a Qua[ificacao Tecnica:

•

a)
Atestado de capacidade tecnlca expedida por 6rgao da Administragao publica ou privada,
comprovando que a licitante manteve ou mantem contrato para o fornecimento de Servi?os da
mesma natureza desta licitagao, contendo o grau de satlsfagao quanto ao nivel de atendimento e

qualidade dos mesmos,
b)

Declaragao de que e Adimplente com o Municipio de Cachoeira do Piria -Pa, emitlda pela

Secretaria de FinanQas/trlbutos

11.2.2. Relativos a Habilita¢ao Juridica:
a) Prciva de lnscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
b) Registro comercial, no caso de empresa Individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vlgor devidamente reglstrado, acompanhados de

todas as alterag6es ou da consolidagao respectiva em se tratando de sociedades comerclals e, no

caso de sociedades por a?6es, acompanhado de documentos de eleigao de seus admlnlstradores;
d) lnscri?ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exerclciq

+
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e) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pats, e ato de registro ou autoriza?ao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente,
quando a atividade assim o exigir;

f) Cedula de identidade do proprietario e dos respectivcjs s6cios se houver.

11.1.3. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidao Conjunta), Estadual (Tributarict
e Nao Tributaria) e Municipal do domicilio ou sede da IIcitante, na forma da lei

a 1 ) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidao Conjunta Quanto
a

Divida

Ativa

da

Uniac],

fornecida

pela

Prcicuradoria

da

Fazenda

Nacional

a 2) fez parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as certid6es emitidas pela

Secretaria de Estado da Fazenda, sendo as negatlvas de Natureza Tributana e a de Natureza
Nao Tributaria emitidas no site da SEFA -Secretaria de Estado da Fazendaj emitidas pelo site

a 3) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, a certidao negativa de
debito municipal emitlda na sede da llcltante

b) prova cle regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), por meio do CF3F
- Certificado de F{egularidade do FGTS,

emitido pelo site da Caixa Eccin6mica Federal,

demonstrando situa?ao regular no cumprimento dos encargos sociais mstituidos por lei, emitido
no site (

•

c) prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justlga do Trabalho por meio da CNDT Certidao Negativa de Debitos Trabalhlstas, emitida pelo site (._

. I ^=`: , ,``__`\` )

C.1) Preferencialmente as certid6es retiradas via Internet deverao vir acompanhadas de sua
autenticidade emitidas urn dia anterior a licitagao pelo slte a fim de agilizar o andamento, caso

contrario a PF3EGOEIF`O suspendefa a certame ate que se verifique as devidas autenticidades

11.1.4. Relativos a Qualificacao Econ6mico-Financeira:
a) Balan?o patrimonial e demonstrag6es contabeis do dltimo exerclcio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa?ao financeira da empresa, vedada a
sua substituigao por balancetes ou balangos provis6ricjs, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data da apresentagao da proposta. a
balango devera ser registrado na Junta Comercial,

sendo acompanhado da Certidao de

F2egularidade Profissional do contador para fins de assinatura do trabalho tecnico nos termos da

F3esolugao CFC n° 1402/2012, Art

2°, Paragrafo tlnlco

Para comprovar a boa situa?ao
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financeira> as licitantes terao que apresentar junto ao Balango Patrimonial e as demonstrag6es

contabeis, a analise devidamente assinada pelo contador responsavel, dos seguintes indices
ILO = indice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00,
lLG = indice de llquldez geral, com valor igual ou superior a 1,00,

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;
ONDE:
ILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGivEL A LONGO PRAZO
GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGivEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
OBSEF3VA9AO Os indlces aclma deverao ser demonstrados pelo pr6prio llcitante, em mem6ria

de calculos assinada pelo contador responsavel pelo balaneo, para postenor verificagao pela

Comissao,
b) certidao de Falencia e F3ecupera?ao Judicial ou Extrajudicial expedida pelo F6rum distribuidor da

sede da pessoa juridica, em que conste a prazo de validade e, nao havendo, somente sefa acelta
com a data de emissao nao superior a 90 (Noventa) dias.

12. PARTICIPACAO DE IV]lcRO EMPRESA (ME), EMPFRESA DE PEQUENO FORTE (EPP}

121 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e alteragao dada

pela Lei Complementar 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda a documenta?ao exlglda para efeito de comprovagao de regularidade flscal, mesmo

que esta apresente alguma restrlgao
12,11 Havendo alguma restri?ac] na comprova?ao da regularidade fiscal, sera assegurado a prazo

de 05 (Cinco) dias uteis, cuio termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
cleclarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Admlnistragac) Ptiblica,

para a regulariza?ao da documentagao, pagamentc] ou parcelamento do debito, e emissao de
eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa Eventijal interposieao de

recurso contra a decisao que declara o vencedor do certame nao suspendefa o prazo supracitado
122 A nao regulariza?ao da documentagao no prazo

prevlsto no subltem 1211,

implicafa

decadencia do direito a contrata?ao, sem prejuizo das san?6es previstas no art 81 da Lei no 8 666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administra?ao convocar para nova sessac] ptiblica os

licitantes remanescentes, na ordem de classiflcagao, para contrata?ao, ou revogar a licitagao

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
131

Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a

intengao de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (tres) dias corridos para apresentagao
das raz6es do recurso, como consta do inclso XVIII, do artlgo 40, da Lei 10 520/2002 ficando os

demais lic!tantes desde logo intimados para apresentar contrarraz6es em igual ndmero de dias, que

come?arao a correr dcl t5rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

13.2

0s recursos e contrarraz6es de recursos devem ser enderegados ao Pregoeiro, mediante

protocolo junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, que

podera
13 31 Motivadamente, reconsiderar a decisao,

13 3.2 Manter a decisao, encamlnhando o recurso para a Autoridade Competente, conforme Art 109,
§ 4o, da Lei n° 8 666/93

134 0

acolhimento de

recurso

importafa

a

invalida?ao

apenas dos atc]s

insuscetiveis

de

aproveitamento
13.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicagao do objeto da licita?ao ao
IIcltante vencedor.

13 6 0s autos dos procedimentos permanecerao com vistas franqueadas aos interessados, na sede
da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

13 7 Na ausencia de manifestagao de intengao de interposigao de recursos ou ap6s decisao dos
mesmc]s,

o

Pregoeiro

devolvera

os

envelopes

de

"HABILITAC)AO"

inviolados

aos

licitantes

desclassificados podendo, todavia, rete-los

14. ADjuDicAeAO E DA HOMOLOGACAO
141 A Pregoeiro adjudicara objetcj da licita?ao ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou

quando reconsiderar sua decisao, com a posterior homologagaQ do resultado pela autoridade

competente.
142

Decididos

os

recursos

porventura

interpostos

procedimentais pela autoridade competente,

e,

constatada

a

regularidade

dos

atcls

esta adjudicara o objeto ao licitante vencedor e

homologara o prc]cedimento licitat6rio

15. DA DOTA9AO OR9AMENTARIA
151 As despesas decorrentes da contratagao, objetc] desta Licita?ao, correrao por conta das

seguintes dotag6es or?amentarias
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DECRETO 7.892/2013 -Art. 7 Pafagrafo 2°
§ 2° Na licita?ao para registro de pregos nao 6 necessario lndicar a dotagao orgamentaria, que
somente sera exlgida para a formallzagao do contrato clu outro lnstrumento habll.

16. DAS COND190ES PARA CONTRATA9AO
161. Ap6s a adjudicagao do objeto da licitagao pelo Pregoeiro, e a vlsta do julgamento pelo Prefeito
Municipal efetivara juizo de convenienc!a acerca do procedimento licitat6rio, podendo homologar a

certame ou, se for o caso, mediante decisao fundamentada, revogar a licitagao.
16 2

•

Uma vez Homologada referida no Item anterior, os IIcltantes classiflcados serao convocados

para assinarem aAta de Registro de pre?os nc] prazo de ate 05 (c!nco) dias tltels
a) Para fins de formaliza?ao da Ata de F3eglstro de Pregos, devera ser respeitada e especiflcada a

ordem de classifica?ao do certame e a quantidade de fornecedores a serem reg!strados
16 3

A Administra?ao podera prorrogar o prazo fixado no Item anterior, por igual perTc]do, nos

termos dci art. 64, § 1° da Lei Federal n°

8 666/93, quando sollcitado pelo licitante classiflcado,

durante o seu transcurso, e desde que ocorra motlvo justiflcado, aceito pelo ente promotor do

certame.
164

Cclmo condlgao para celebragao do contrato e durante a vigencia contratual, a Licitante

vencedora devera manter as mesmas condig6es de habilita?ao e qualiflca?ao exigidas na licitagao

17. PAGAMENTO, DO FATURAMENTO E DO REAJUSTE

®

171 Ap6s a presta?ao dos servigos solicltados, a contratada devera protocolar no setor requisitante
Nota Fiscal/ DANFE, ate o 5 (Quinto) dia dc] mss subsequente ao mss de referencia, especificando

prodLtos e servi?os correspondente e seus valores em moeda nacional, devendo estar formalmente

atest a. da pelo setor o qual recebeu os produtos,
17 2 I 0 pagamento sera efetuado a CONTF3ATADA atraves de transferencia bancaria dlretamente na

vedada transferenclas para outras contas, em ate 30 (trlnta) dias ap6s a Nota de Empenho

::T
173| a

pagamento somente sera efetuado mediante apresentagao da regularidade fiscal e

tara,:dih::t:,::,ndt:daenp°::af':::aFazendaFederai,acertidaoconjuntaQuantoaDIvldaAt'Vada

Uniab, f;rnecida pela procuradoria da Fazenda Nacional (

egularidade para com a Fazenda Estadual, as certid6es emitidas pela Secretaria de Estado

enda, sendo as negativas de Natureza Tributaria e a de Natureza Nao Tributaria emitidas

Ite

da

SEFA

-

Secretaria

de

Estado

da

Fazenda,

emitidas

pelo

slte
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a 3) F3egularidade para com a Fazenda Municipal, a certidao negatlva de debito municipal emitida

na sede da licitante

b) F3egularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), por meio do CF3F Certlficado

de

F3egularidade

do

FGTS,

emitido

pelo

site

da

Ca.Ixa

Econ6mica

Federal,

demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos socials instltuidos por lei, emitido
no site

c) lnexistencia de debltos inadimplldos perante a Justiga do Trabalho, por meio da CNDT -Certidao
Negatlva de Debltos Trabalhistas, em.Itida pelo site ( ~`,a __\ . _~L. r=_

`;J)

18.DA VIGENCIA
1810 prazo de vigencia dessa Ata de F3egistro de Pregos e de 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura.

18 2 a prazo de vigencia das contratag6es decorrentes desse registro de pregos apresentara como
termo inicial o recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento ou data de assinatura do
contrato, e como termo final a recebimento definitivo do objeto pela Administragao, ou finalizagao do

prazo contratual caso seja firmado, observado os limites de prazo de entrega fixados neste edital

19, SAN96ES ADMINISTRATIVAS

191 A licitante, adjudicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentagao

®

falsa exigida para a certame, ensejar a retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar na execugao do contrato, comportar-se de modo inld6neo ou cometer fraude fiscal,

garantida pfevia e ampla defesa
19 2 A contratada que lncorram nas faltas constantes nos arts 81 a 85 da Lei n° 8 666/93, bern

como que dentro do prazo de valldade de sua proposta nao asslnar o contrato ou retirar instrumento

equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade de falta, assegurados a ampla defesa e o
contradit6rio; as sang6es previstas nos art 86 a 88 da Lei Federal n° 8 666/93 ou em d!spc]sitivos de
norma que vierem a substitui-la

19 3 0 fornecedor que nao emitlr as Nc)tas flscais com a especificagao dos servlgos prestados

condizentes com aqueles apresentados na Planilha de Pregos, implicara em suspensao par 12

(doze) meses
19,4 Sem prejuizo das sang6es cominadas no art 87,I,111 e lv, da Lei 8 666/93, pela inexecugao

total ou parcial do objeto adjudicado, a Administragao garantira a previa e ampla defesa, aplicar a

+
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Contratada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, mediante instauragao de

processo para averiguagao
19 5 As multas previstas nesta se?ao nao eximem a adjudicataria da reparagao dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Munlcipio de Cachoeira do Piria

20. DAS DISPOS190ES GERAIS
20.1 E facultada ao PREGOEIF30 ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao

de dillgencia destlnada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao

posterlor de documento ou informagao que deverla constar no ato da sessao publica
20 2 A autoridade competente para determlnar a contratagao podera revogar a licitagao par raz6es
de lnteresse publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficlente
para justiflcar tal conduta, devendo anula-la por llegalldade, de oficlo ou por provoca?ao de qualquer

pessoa mediante ato escrlto e fundamentado F3edagao de acordo com o Art 49 da Lei 8 666/93
20.21 A anulagao do procedlmento induz a do contrato

20 2 2 0s licitantes nao terao direlto a indenizagao em decorrencla da anulagao do procedimento
IIcitat6rio, ressalvado o direlto do contratado de boa-fe de ser ressarcldo pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do contrato

20 3 0s proponentes assumem todos os custos de prepara?ao e apresentagao de sua proposta e ao
6rgao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitat6rio

®

20 4

0s proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informa?6es e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao
20.5 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenlente que impega a realizagao do

certame na data marcada, a sessao sera resignada para o primeiro dia util subsequente no mesmo
horaricl e local anteriormente definido

20 6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do "venclmento". S6 se iniclam e vencem os prazos em dlas de expediente normal da
Administra?ao Publica Municipal de Cachoeira do Piria

20 7 As normas que disclplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da amplia?ao da

disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro contrato
20 8 A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a contratar, facultando - se a

realizacao de licitagao especifica para a prestagao de servigos pretendida, assegurada a preferencia
ao fornecedor em igualdade de condl?6es (Decreto n° 7 892/2013 -Artlgo 16)
20.9 A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao
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2010 Aos casos omissos aplicam,se as disposlg6es constantes da Lel 10 520/2002, da Lel 8 666/93
e o Decreto no 7.892/2013 e alterag6es pelo decreto n° 8,250/2014
2011 Sao partes integrantes deste Edital

a) ANEXO I -Termo de Referencia,
b) ANEXO 11 -Minuta da Ata de Reglstro de Prego;
c) ANEXO Ill -Minuta do Contrato,

d) ANEXO IV -Modelo da Proposta,
e) ANEXO V -Minuta de Carta de Credenciamento,
f) ANEXO Vl -Declaragao de requislto de habilitagao`

C

g) ANEXovll -Modelode Declaragao lnexistenciadefatos lmpeditlvos,
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ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA
1. INTRODUCA0

1 1 a presente Termo de Referencia tern como objeto a Aquisicao de Material de Construeao e

Hidraulico para atender as demandas das Secretarias e Fundos do Municipio de Cachoeira do
Piria . PA.

2. JUSTIFICATIVA

21

A aqulsi?ao dos materials de construgao e hidfaulicos se faz necessario para ut\lizagao nos

servi?os de manutengao, recuperagao e conservagao das instala?6es prediais de todas as unidades

pertencentes a secretaria de saude, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do
patrim6nio ptlblico

22

A contrata?ao encontra-se amparada pela da Lei n° 8 666] de 21 de junho de 1993

3. IVIETODOLOGIA

31

A presente aquisigao sera reallzada por meio de processo IIcitat6rio, na modalidade Pregao

Presencial, utllizando o Sistema F3egistro de Pregos, observando os dlspositivos legais, notadamente
o disposto na Lei Federal n-

10.520/2002, Decretos Federals n'-\. 3 555/2000 e 7 892/2013` bern

coma, pela Lei Complementar n° 123/2006 e alterag6es posteriores, aplicando-se, subsidiariamente,

as disposlg6es da Lel Federal n° 8 666/93 e pelas condig6es e exigencias estabelecldas em Edital
4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA IVIODALIDADE DE LICITACAO
41

A escolha da modalidade de llcita?ao denominada Pregao Presencial justifica-se pela maior

rapidez em sua execugao, pela transparencia que a modalidade proporciona, e pela possibllldade de

®

se obter pregos mais vantajosos para Administragao, alem da possibilidade que tern os licitantes de

reduzlr pregos durante a fase de lances
Ainda assim. atraves dessa modalidade de IIcitagao a Adminlstragao Publica seleclona a melhor

oferta, visando a aquislgao de itens comuns
A Lei n° 8 666/1993 estabeleceu em seu art

deverao ser processadas por meio de SF3P

15, inciso 11, que as compras, sempre que possivel

Considerando que a Lei de Licltag6es estabelece

normas gerais sobre licitag6es e contratos administrativos no ambito dos Poderes da Uniao, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, cabe a cada ente federativo estabelecer por decreto a

respectiva regulamentagao, conforme estabelece o § 3°, do art 15 Na esfera federal, o assunto e
tratado pelo Decreto n° 7 892/2013
Alnda ass`lm, segundo o Superior Tribunal de Justlga -STJ e orlentag6es da Controladorla Geral da
Uniao -CGU, o § 3°, do art 15, da Lel n° 8 666/1993 e autoapllcavel` asslm, os estados e municiplos

i

podem realizar licita?ao por meio de registro de pregos mesmo sem as respectivas regulamentag6es
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por decretos No entanto, deverao disciplinar no edital da llcitagao todos os requisitos necessaric]s

para realiza?ao do certame por SF3P
a Municipio de Cachoeira dcl Piria/PA nao disp6e de Decreto Municipal que regulamente a Sistema

de F3egistro de Pre?os, sendo assim, adotara o disposto no Decreto Federal n°

7892/2013,

conforme clausulas constantes no Edital de Licita?ao

Com efeito, esta modalidade de licitagao na forma de Pregao presenclal para registro de pre?os que
tern como objetivo a aquisi?ao de materials de consumo, que tern cc]mo fundamento atender a varios
6rgaos desta Administragao Municipal, levando em consideragac) as caracterfsticas do produto, pois

havera a necessidade de contratag6es frequentes. Ainda assim, pela natureza do objeto, nao e
posslvel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administra?ao, sendo portanto;
justificavel a ado?ao do referido sistema de compras.

0 Sistema de Registro de Pregos sera adotado, pois e o sistema de compras pelo qual cjs
interessados em fornecer materiais, equipamentos ou servigos ao poder publico concordam em
manter os valores registrados no 6rgac] competente, corrigidos ou nao, por urn determinado periodo

e fornecer as quantidades solicitadas pela Administra?ao no prazo previamente estabelecido, sendo
que a Administragao Ptlblica nao e obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados

5. ESPECIFICAC6ES D0 0BJETO.
5 1 As aquisig6es constam no quadro a seguir descriminados, onde estao especificadas as unidades

de medida e quantidades
ITEM
1

2
13

4
)5

6

5E§cRlgAo

UNIDADE

OZIDO
AF3AMERE-e~c
TUBULAR 300MM
ARCo DE3Ei

quilograma
unidade
I

ARGAMASSA lNTERNA . Embalagem com 20 KG
PINTURA PLASTICA 23 CM
i BA"DEJA Pi'

90

400

pacote
unidade
unidade

I BROXA RETA NTANGULAR 18X7,6 CM
i GAL PARA PINTURA. EMBALAGEM COM 5 KG

pacote

Embalagem-com50KG

TiTLffix-E;E=LARGA ESTAMPADA

I

I

unidade

I

unidade

180

` _.___8b_

80
200
200
_2-do__

unidade
I

Vara

Vara
Vara

i

Vara

200

Vara

200

vara

i

2d6--

-vara

\

200

vara

I

2EL
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unidade
folha

|riid_a_dT
unidad

_yT.

i

PREGO 2xl 2

quJ

quilograma

LEE:-3

quilograma
quilograma

quilograma
FLEX PRETO. EMBALAGEM 1 KG

pacote

ROLO BE LA 23-eM c; GARFO: ROLO DE PELE DE
32

CARNEIRO, lNDICADO PARA TINTA LATEX,
ACRILICA, PVA, 6LEO E ESMALTE EM
SUPERFicIES SEMI-RUGOSAS.

32rfLif

unidade

PARA ARCO DE SERRA

L

100

I

I---+

idade

BRASILIT 2,44 X 0,50 CM

lheiro

ELHA PLAN

1

lNTA ACRILICA -SEMI BRILHO F~BASEDE~Ai5iJ*
COR AZUL ANIL, 18 LITROS

firfuc-Af55TCAREN5E

lNTA
MBALAGEM COM 18 LITROS

MUITO MARFIM

TINTA ACRILICA FOSCA , AMARELO FREVO,
ABALAGEM 3,6 LITROS
TA ESMALTE SINTETICO -azul Frangabalagem com 3,6 litros

fTFTAACRIL-lcA-Se-inibrilho a base de
Azul Anil -Embalagem com 18 litros

fTifi-AACRiL[icA-semibrirhT6 a base de agua -cor
BRANCO NEVE -Embalagem com 18 litros
TINTA ACRILICA -Semibrilho a base de agua Marfim -Embalagem com 18 litros
TINTA ACRILICA -Semibrilho a base de agua -cor
gelo-Embalagem com 18 litros

- a base de agua -cor marfim -galao com
TINTA -a base de agua - cor azul anil -galao com
3,6 litros

i6
LTV

TINTA -a base de agua -cor amarelo frevo
|com3,6litros
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TINTA - a base de agua - cor verde folha -galao
com 3,6 litros

litro

unidade

2 1/2" (pincel)

LFTrda-d=

unidade
milheiro

_____

`53

54

i Picare_t

I

.ia_riia_=
unidade

Martelo n° 22

unidade

Marreta de 1 kg

quq_e_

Marreta de 2 kg
Forro PVC 3 mts

unidade
metros

150

50

I

50 s5oC:
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----- + -#::-:-L-;H

JOELHOS 85 mm

jaEFios 1 1 o in in

hada-i-----90

LUTV*5 DE CORRER 60 mm

88
89
90

unidade

LUVAS DE CORRER 85 mm
L_JVTis DE CORRER ir5iirin
I LUVAS DE CORRER 250 mm

91

j-nTiTade- -+---106
- i o-o- --_
unidade

I

9LCRUZETAS 85 mm
CRUZETAS 110 mm

95

'DEFOFOR-AZUL16mm

3-:I::_E-i+iiEig=_=
I---98TTirtii5iLTRijb-ETi5[ASDE60mm
1o6

+R-E-:--::iE3

i-E-E6[-AS 85 mm
E5-EBT5TAS-T1-5Tm

__

___..

LIGA?AO DOMICILIAR
-AT5TpfA-b5TRT2'oTgiv2`-----

108

rm
iiil
iT1

its

I

==

unidade

100

1_6b

#::ELl---193
unidade
100
--. _____T___ _.___
1

fuv-A--bE RETDtj€-A5TT5-x-57a-i-uTchA-b E-REF)-U'?5fo25-*2~6Tm

±i±d-e--+---1P9-+

5fiiA--b-Efau-¢5*OTi5Tx3t4

unidade
]FTaaa6-

I_
-T

ETH_di5TjrxiT2_
Eg
bAi5E-2b-in--hi

-+LE-ligiv-E--E>_AIEj5jE¥iL£-i_

100

uiFTa-d-e-

-I-

+-€E#V8FPABg+C_O__GLpgL3!

___I

100

inFaTe
ti_F'Ta=d_a

uF\FTe_
ri_nlaire_

EEEEEEEE=

TB-6wiETA5-§Li5irER-s-A5TRiF-A§1cTini-(urrijT5v

TBb--rtriBis'sTBMTEf{sTFTs-TiTiFA-si5TATi7z(UME

116

100

unidade

1'2

ii3
_1ii

100

unidade
unidade

L__ ___ ____ _

ffi::LLi+3'i;53i=:i¥F-F`~froji3oxl7z
----------

-I---------+

L-n'i-drfe

Fu:ni_gEd±

Tc5[ARTfiEi6-wi-AT5riifixi7z
_ _

-Fg3]

I

|55TLAF5ET-6irriH5iA`-55`xi7z_

I

---- TU FiTa-ac]-e

1----

-,--------_

___1 bo _1

dhiarfe
•_uniain5

flo-i- T5J[-A-RTTEf-6LTi5TAT5-o-Xi7Z102

riFiraae
_un_iife

_iiE _uFTe

L

I-----99

90

rfud-6 --i 9d--

i_EF.±[A_S__?_OLMLM__

94

I._

unidade

MEIO) CV

§0-B-MTERS-ALiRIFH§i5ilii-(`E5dyev----`--unTaTa-d-6
-§-lj-BiwiERS-A§-I-fRiFA-STC-A15T3-(TRES) CV
u n idade

11

_

.___ __

I

----------

i_LE-8-%_i= ____,-------------------J--------------L1-1-9
120
_Tit

HOMB4§

L-----

123

TTj-5

i

unidade

JT_i_niaii:

CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS

E
+z4
T12_2

SUBMERSASTRIFASICA05(CINCO) VC

lxA D'AGUA DE TT56oThR-5§

unid-aTa=

nidade
fiiiii
I
unidade
T|hTaaai;

i'*A-TDTTrG-u-A---b-ETZTO-boLiTROs

lxA D.AGUA DE 3.000 LITRO§

I-x-A5Trfeu-AEjET5T5TO-a-LiTFR5§
:.::X: D'AGUA DE 10,000 LITROS

unidade

+
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6.DOS MATERIAIS
6.1 A Contratada devera lnlciar a entrega dos materials no prazo de 05 (cinco) dias a contar da

assinatura do Contrato, com observancia rigorosa das normas do contrato, do Edita! e seus anexos
6 2 A Contratada devera utilizar no fornecimento dos materials, a qualidade do objeto e atentar para

normas de seguran?a
6 3 A Contratada devera disponibilizar todos os recursos necessarios ao pleno atendimento das

demandas.
6 4 A contratada devera atender a todas as solicita?6es encaminhadas nos prazos definidos pela
administra?ao

7 - OBRiGAe6Es DA CONTRATADA
7 1

F3esponsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais objeto da licitagao, atendidos os requisitos e

observadas as normas constantes do Edital,
72

Fornecer os materials conforme detalhamento cc]nstante no Termo de F?eferencia, e de acordo

com as pfaticas usuais de mercado e legislagao vigente;

73

lndicar urn preposto que possa ser encontrado mediante contato telefonico durante o horano

comercial, com competencia para tomar decis6es em nome da empresa contratada no que disser

respeito aos assuntos relacionados a execu?ao do contrato,
74

Manter, durante toda a execu?ao do contrato, as condi?6es de habilita?ao e de qualificagao

exigidas no edital, sob pena de suspensao dos pagamentos ate a devida regularizagao,
7 5 F3eparar, corrigir, remover, reconstituir ou substitulr as suas expensas, no total ou em parte, o

objeto da Ata de F3egistro de Pre?os em que se verificarem viclos redibit6rlos,

®

defeitos ou

incorreg6es, nao ocasionados pelo contratante, durante toda a vigencia da Ata e da garantia

7 6 F{ealizar o fornecimento do objeto ou a prestagao do servigo dentro dos padr6es e quantidades
requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo as exigencias legais

7 7 F{esponsabilizar-se por todos os encargos fiscals e comerciais resultantes da contratagao;

7 8. F{esponsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura de Cachoeira do Piria ou a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execugao do fornecimento ou prestagao do
servlgo, nao excluindo ou reduzlndo esta responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo
CONTF2ATANTE,

7.9. Levar lmedlatamente ao conhecimento do CONTF3ATANTE quaisquer irregularidades ocorndas

no fornecimento do objeto ou presta?ao do servigo,
710 Prestar lnformag6es ou esclarecimentos solicitados pelo CONTF3ATANTE, bern como atender

suas reclamag6es inerentes ao fornecimento c]c) obieto/presta?ao do servi?o, principalmente quanto

E=
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a

qualidade,

provldenciando

a

imedlata

corregao das deflciencias,

falhas

ou

irregularidades

constatadas pelo CONTF3ATANTE,
7.11 Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do Contratante para acompanhamento da

execu?ao da Ata de Registro de Pregos A existencia da fiscalizagao de modo algum diminui ou

atenua a respc]nsabilidade do Fornecedor F2egistrado pela execugao de qualquer servi?o ou entrega

de produto,
712

lmediatamente apes a asslnatura do contrato, disponlbllizar o atendimento, fornecendo ou

executando os servigos licitados, de acordo com a necessidade mediante requisigao, a ser emitida
pelo(a) secretario(a) ordenador da despesa
713 Arcar com todos os Onus necessarios a completa execugao do objeto do contrato, incluindo o

pagamentci de taxas e emolumentos, seguros,

impostos,

salaricjs de pessoal empregado na

prestagao dos servigos, encargos soclais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais e, ainda,
qualsquer despesas referentes a entrega,

Inclusive licenga em repartigc)es publlcas, reglstros,

publica?6es e autentica?6es do contrato e dos documentos a ele relativos,
714. Dispor de mao de obra, instalag6es, ferramentas, materials e equipamentos necessarios a

prepara?ao e a presta?ao dos servigos/fornecimento dos produtos/bens ora contratados na forma
especificada neste Termo de F3eferencia,
715

Assum!r inteira responsabilidade pelo fornecimento do produto/presta?ao dc]s servi?os de

accjrdo com as condi?6es constantes deste Termo de F{eferencia;
7,16 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos fornecimentcls dos matenais,

717 Manter pessoal suficiente para atendimento dos servl?os ou fornecimento dos produtos, sem
interrupgao por motivo de ferias, descanso semanal] licen?a, greve, falta ao servigo ou demissao de

empregadc)s, os quais nao terao, em hip6tese alguma, qualquer relagao de emprego com a
Contratante;

718

Executar diretamente o contrato, sem transferencia de responsabilidade ou subcontrata?6es

nao autorizadas pela Cc]ntratante,
719 F3elatar a Administra?ao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos

servigos ou forneclmento dos produtos,
7 20` Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos; exceto na condi?ao

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezolto anos em trabalhci nclturno, perigoso ou insalubre,

7 21

Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes aos servi?os/produtos objeto da

contrata?ao ao setor responsavel pelo recebimento da Secretaria Municipal de Administragao

8 -OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
81 Efetuar os pagamentos devidos a contratada,

d/
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8.2, F`eceber o bern de consumo e servigo do objeto do contrato, nos termos, prazos, condi?6es e
especlficag6es estabelecldas no instrumento contratual ,

8 3 Designar servidor responsavel para fiscalizagao e acompanhamento do contrato,
84

Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o

contradit6no e ampla defesa,

8`6 Fornecer a contratada todas as informae6es, esclarecimentos, documentos e demais condig6es

necessarias a execu?ao do contrato,
8 7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfei?6es, falhas ou irregularidades constatadas na

execugao do contratoj para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias,
8 8 A gestao e o acompanhamento do contrato ficarao a cargo do setor competente indicado pela
contratante;

9 -DAS PENALIDADES
9 1. No caso de atraso injustificado ou inexecugao total ou parcial do compromissci assumido com a
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, as sang6es administrativas aplicadas ao licitante serao as
seguintes`
9.1.1. Advertencia

912 Multaj na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato,

91.3.

Suspensao temporaria de participar de licitae6es e impedimentc> de contratar com a

Administragao, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 7° da Lei 10 520/02
9,1.4 Declaragao de inidoneidade para licltar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni?ao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a

®

pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedlda sempre que o contratado ressarcir

a Administra?aci pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base
no inciso anterior

9.15. As muitas a que se referem os itens aclma serao descontadas dos pagamentos devidos a
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria ou cc]bradas diretamente da empresa, amigavel ou

judicialmente, e podefao ser aplicadas cumulatlvamente com as demais sang6es previstas nesta
clausula.

91 6. Sempre que nao houver prejuizo para a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, as

penalidades impostas poderao ser relevadas ou transformadas em outras de menor san?ao, a seu
criterio.

91 7. A aplicagao das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa
por parte do adjudicatario, na forma da lei

10 -DO PAGAMENTO E CONDIC6ES

Ei
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101

a pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, ap6s a entrega do documento fiscal,

conferencia das quantidades entregues e o atesto na nota pelo setc]r responsavel
10 2

A ncita fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regulandade (certidao negativa)

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e cclmprovante

de regularidade (certidao negativa) perante a Seguridade Social (lNSS), perante ao Fundo de

Garantia par Tempo de Servlgo (FGTS) e Justiga do Trabalho
103

Caso o Fornecedor F2egistrado goze de algum beneficio fiscal, ficara responsavel pela

apresentagao de documentagao habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei

Complementar n° 123/2006), pela entrega de declaragao, conforme modelo constante da lN n°

480/04, alterada pela lN n° 706/07] ambas da Secretaria da Receita Federal
10 4 Ap6s apresentada a referida comprova?ao, o Fornecedor F3egistrado ficara responsavel por
comunicar a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, qualquer alteragac) pc)sterior na situagao

declarada, a qualquer tempo, durante a execugao da Ata de F3eglstro de Precc)s
10 5 Havendo erro no documento de cobran?a, ou outra circunstancia que impe?a a liquidagao da

despesa, este ficara pendente ate que a CONTF3ATADO provldencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, qualquer Onus ao CONTF3ATANTE
10 6 Se, por qualquer motivo alhelo a vontade do CONTF3ATANTE, for parallsada a prestagao do

servigo ou fornecimento do produto, c] periodo correspondente nao gerara obriga?aci de pagamento
10 7 Nao cabera pagamento de atualizagao financeira ao Fornecedor F3egistrado caso a pagamento
nao ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva deste,
10.8. No caso de pendencla de liqulda?ao de obrigag6es pelo Fornecedor F3egistrado, em virtude de

®

penalidades impostas, a CONTF3ATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda
quando for o caso, cobrada judicialmente

11 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
111

As despesas decorrentes da contrata?ao obieto desta Licitagao correrao a conta das

respectivas dotag6es or?amentarias dos 6rgaos e entidades da Administra?ao Direta e lndlreta que

aderirem a contratagao e serao especificadas ao tempo da ordem de fornecimento

12 -DAS DISPOSIC6ES GERAIS
12.1

A CONTRATADA assume Integral responsabilidade por danos materias e/ou financeiros

pessclais ou a que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, par si, representantes e ou

sucessores.

dr
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ANEXO 11 -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 007/2019
PREGAO PRESENCIAL SRP N° 007/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DO PIRIA, 6rgao municipal, sediada na Av

Getcilic]

Vargas -534, Bairro Centro, CEP 68 617-000 -Cachoeira do Plrla/PA, CNPJ. 01612.360/0001,07,

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr
DUTF3A VALE, portador do CPF n° 513.970132-49, e Cl n°

xxxxxxxxxx,

sediada

a

xxxxxxxx,

n°000,

Bairro.

)oexx-

LEONAF`DO

3146775 SSP/PA e a EMPRESA

xxxxxx,

lnscrita

no

CNPJ

sob

n°

00 000 000/0001-00, lnscrigao Estadual n° 00 000 000-0, neste ato representado por xxxxxxxxxxx,
portador do F3G sob n° xxxxx SSP/Pa, e do CPF sob n° 000 000 000-00, conslderando o julgamento
da licita?ao na modalidade de pregao, na forma eletr6nica, para F3EGISTF30 DE PRE?OS n°
007/2019, publicada no Jornal Amaz6nia e Diario Oflcial da Umao de 00/00/2019, F3ESOLVE reglstrar

os pre?os da(s)

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagao

por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cc)tada(s), atendendo as cclndi?6es previstas no edital,

sujeitando-se as parfes as normas constantes na Lei n° 8 666, de 21 de junho de 1993 e suas
altera?6es, no Decreto n° 7 892, de 23 de janeiro de 2013 e 8,538 de 6 de c]utubro de 2015, e em

conformidade com as dlsposlg6es a segulr

1. DOOBJETO

®

1.1.

A presente ata tern por objeto a Aquisigao de Material de Constru?ao e Hidfaulico para

atender as demandas das Secretarias e Fundos do Municipio de Cachoeira do Piria -PA

2. DOS PRE90S, ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS.
2.1.
a prego registrado, as especificag6es do objeto e as demais condi?6es ofertadas
na(s) proposta(s) sao as que seguem:

DESCRICAO

QUANT

_
L

ZT2 0 Valor Global Anual sera de ate RS xxxxxxx (xxxxxxxxxx).
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2.1,3.

A

existencia

de

pregos

registrados

nao

obriga

a

Administragao

a firmar as

contratag6es qLie deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para

a contratagao pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de

Prestagao igualdade de condig6es.
3. DAVIGENCIA DA ATA

3.1.

0 prazo de vigencia da presente Ata de Registro de Pregos e de 12 meses, contados

da data de sua assinatura.
3.2. E admitida a prorrogagao excepcional da vigencia da Ata nos limites do artigo 12 do

Decreto n° 7.892, de 2013 e do artigo 57, paragrafo 40, da Lei Federal n° 8.666/93, quando a

proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta

normas, com observancia do prazo maximo de doze meses, computada a prorrogaeao.
3.3.

A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 meses, a partir da assinatura,

podendo ser prorrogada a interesse da Administragao.

4.

DOS ORGAOS PARTICIPANTE

4.10 6rgao gerenciador sera a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

4.2 Serao 6rgaos participantes:
4.2.1 Secretaria Municipal de Administragao e Finangas e Secretarias lntegradas
4.2.2 Secretaria Municipal de Saude
4.2.3 Secretaria Municipal de Educagao
4.2.4 Secretaria Municipal de Agricultura

4.2.5 Secretaria Municipal de Assistencia Social

4.3 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Sistema de Registro de Pregos, observadas
as condig6es nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que
este fornecimento nao prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas.

4.4 As aquisig6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao ou

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio e

registrados na ata de registro de preeos.
4.5 As ades6es a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e
6rgaos participantes, independentemente do ni]mero de 6rgaos nao participantes que
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eventualmente aderirem.

4.6 Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatjvos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a
aplicagao,

observada

a

ampla

defesa

e

o

contradit6rio,

de

eventuais

penalidades

decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias
contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

5.
5.3.

REVISAO E CANCELAMENTO

Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redu?ao dos

pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragao promover as negociag6es junto ao(s) fornecedor (ES).

5.4.

Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por

motivo superveniente, a Administragao convocara o(s) fornecedor (ES) para negociar (em) a

redugao dos pregos aos valores praticados pelo mercado.
5.5.

a fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera

liberado do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

5.6.

Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor

nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

5.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do

pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados; e.
5.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

5.7.

Nao havendo exito nas negociag6es,

o 6rgao gerenciador devera proceder a

revogagao desta ata de registro de pre?os, adotando as medidas cabiveis para obtengao da
contratagao mais vantajosa.
5.8.

O registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.8.1. Descumprir as condig6es da ata de registro de pregos;

5.8.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao. sem justificativa aceitavel;

5.8.3. Nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior

aqueles praticados no mercado; ou.
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administrativo, alcangando o 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

5.9.

a cancelamento de registros nas hip6teses previstas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4

sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla

defesa.
5.10. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forea maior, que prejudique o cumprimento da

ata,

devidamente comprovados e justificados:
5.10.1.

Por razao de interesse publico; ou.

5.10.2.

A pedido do fornecedor.

6.

DA ALTERA9AO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS

6.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos,
inclusive o acrescimo de que trata o § 1 0 do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.2. a prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso 11 do caput do

art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no

mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador

promover as negociag6es junto aos fornecedores.
6.3. Quando o pre?o inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao

prego praticado no mercado, a 6rgao gerenciador devera:
6.3.1. Convocar o fornecedor visando a

negociaeao para redugao de pregos e sua

adequagao ao praticado pelo mercado;
6.3.2. Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicagao de penalidade;

6.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao,
observada a ordem de classifica?ao original do certame.

6.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o
6rgao gerenciador podera :

6.5. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado
pelo mercado nos termos da alinea "d" d o inciso 11 d o caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93,

quando cabivel, para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos
imprevisiveis, ou

previsfveis,

por6m de consequencias incalculaveis,

retardadores ou
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impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

6.6. Caso

inviavel ou frustrado a

negociaeao,

liberar o fornecedor do compromisso

assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicagao da

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao,
quando cabivel.

6.8. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao.
6.9. Havendo qualquer alteragao, o 6rgao gerenciador encaminhara c6pia atualizada da Ata

de Registro de Pregos aos 6rgaos participantes. se houver.

7.

DA CONTRATA9AO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratagao com o fornecedor registrado observara a classificagao segundo a ordem
da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva da licitagao que deu origem a

presente ata e sera formalizada mediante
a) lnstrumento contratual;

b) Emissao de nota de empenho de despesa ou
c) Autorizagao de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666/93, e obedecidos
os requisitos pertinentes do Decreto n° 7.892/13.

7.2. 0 6rgao convocara a fornecedora com pre?o registrado em Ata para, a cada
contratagao, no prazo de 10 (dez) dias ulteis;

a) Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou,

b) Assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das
sang6es previstas no Edital e na Ata de Registro de Pre?os.
7.3. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do
fornecedor e aceita pela Administragao.

7.4. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi?6es contratuais, os

acrescimos ou supress6es contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.5. E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato.

7.6. A Contratada devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na
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licita?ao.

7.7. A existencia de percentual registrado nao obriga a Prefeitura Municipal de Cachoeira do

Piria a firmar as contratag6es que dele poderao advir, facultada a utilizagao de outros meios,

respeitada a

legislagao vigente, sem

que caiba aos signatarios desta Ata qualquer

indenizagao ou recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferencia em havendo
igualdade de condig6es.

7.8. 0 compromisso de Prestagao (s) Servi?o (s), apenas estara caracterizado a partir do
recebimento, por signatario desta Ata, de Ordem de Fornecimento da unidade requisitante
da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, decorrente da Ata de Registro de Pregos.
7.9. A unidade requisitante entregara uma c6pia da referida ordem para o signatario desta

Ata e guardara para si, para anexagao aos autos do processo, outra c6pia, de identico teor,
com a especificagao da data de entrega do documento e a identificagao e assinatura do
responsavel pelo recebimento do documento em nome do signatario.
7.10. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer
6rgao ou entidade da Administragao que nao tenha participado do certame licitat6rio,

mediante

previa

consulta

a

Secretaria

Municipal

de

Assistencia

Social,

desde

que

devidamente comprovada a vantagem e, ainda, ser observado o disposto na sub-clausula
anterior.

7.11. Neste caso, poderao os signatarios desta Ata de Registro de Pre?os, observadas as
condig6es

aqui

estabelecidas,

optar

pela

aceitagao

ou

nao

do

fornecimento,

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas.

7.12. Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatarios estao obrigados a fornecer as
me'rcadorias nas quantidades definidas no Anexo I desta Ata, nas condig6es estabelecidas

no Edital e em seus Anexos e nesta Ata.
7.13. Cada contrato que por ventura for firmado com o fornecedor tera vigencia de 12 (doze)

meses.
8.

DO FORNECIMENTO

8.1. A Entrega dos Materiais devera ser, conforme solicitagao da Secretaria competente.
8.2. O(s) Servigo (s) deverao ser entregues no local e no horario definido na Ordem de

Servigo e/ou Nota de Empenho.
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8.3. Correrao por conta dos signatarios desta Ata todas as despesas relacionadas a
execugao do servi?o, incluindo, entre outras que possam existir, seguros, tributos e encargos
trabalhistas e previdenciarios.

8.4. O(s) servigo (s) estafa (ao) sujeito(s) a verificagao, pela unidade requisitante, da

compatibilidade com as especificae6es pactuadas no Edital e em seus Anexos.

8.5. No caso de nao cumprimento ou inobservancia das exigencias pactuadas para o

fornecimento, nos termos das previs6es do Edital e de seus Anexos, o signatario desta Ata

sera notificada para que tome medidas no que tange a mesma no prazo de (24 horas),
contada

do

recebimento

da

notificagao,

sem

Onus

para

a

Prefeitura

Municipal

de

CACHOEIRA DO PIRIA e independentemente de eventual aplicagao das penalidades
cabiveis.

8.6. Se houver diferenga entre as quantidades constantes na Ordem de Servigo e/ou Nota

de Empenho e as efetivamente entregues, o signatario desta Ata devera providenciar a
complementa?ao necessaria no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada do
recebimento da notificagao.

8.7. Para todas as operag6es de transporte, os signatarios desta Ata proverao equipamento,

dispositivos, pessoal e supervisao necessarios a execugao das tare fas em questao.

8.8. Os servigos deverao ser executados parceladamente de acordo com a necessidade e
Solicitagao da Secretaria Municipal de Assistencja Social.

9.

DOPRE90

9.1. Durante o prazo de vigencia desta Ata, seus signatarios ficam obrigados a aplicar o

percentual de desconto oferecido no Pregao, devidamente registrado no Anexo I desta Ata,

sobre os pre?os da(s) mercadoria(s) que constam no mesmo Anexo.

9.2. Os pregos a serem pagos ap6s a aplicagao do desconto serao a tlnica e completa
remuneragao pelos fornecimentos, incluindo, alem do lucro, todas as despesas e custos

como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas
relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas.

9.3. E vedada a alteragao do percentual de desconto registrado durante o prazo de validade

desta Ata, exceto em face da superveniencia de normas federais aplicaveis a especie.
9.4. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, a Prefeitura do Municipio de

CACHOEIRA DO PIRIA mantera

pesquisa frequente dos pregos de mercado do(s)
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servigo(s), de forma a verificar a compatibilidade dos pregos registrados nesta Ata com os

pregos praticados no mercado.

9.4.1. A Prefeitura, em caso de comprovagao de que os pregos registrados sao maiores que

os

vigentes

no

mercado,

convocara

o(s)

signatario(s)

desta

Ata

para

promover

a

renegociagao dos pregos nela registrados, de forma a torna-los compativeis com os de
mercado.

10. DAS OBRIGACOES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO
10.1. Sao obrigag6es da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria:

10.1.1. Permitir o acesso de funcionarios dos signatarios desta Ata as suas dependencias`

para a entrega das notas fiscais/faturas;
10.1.2. Prestar as informag6es e os esclarecimentos atinentes aos servigos que venham a

ser solicitados pelos empregados dos signatarios desta Ata;
10.1.3. Impedir que terceiros executem os servi?os objeto deste Pregao;
10.1.4. Efetuar, periodicamente, pesquisa de pre?os do(s) servigo (s), a fim de averiguar a

vantagem da proposta e a media de pregos sob a qual sera aplicado o percentual de
desconto ofertado pelos signatarios desta Ata;
10.1.5. Efetuar o pagamento devido pela Prestagao do(s) servigo(s), desde que cumpridas

todas as exigencias do Edital e de seus Anexos e desta Ata;
10.1.6. Fazer solicitagao formal da Secretaria solicitante, para que sejam Prestados os
Servigos;

10.1.7. Fiscalizar e acompanhar os servigos desempenhados pela Contratagao;
10.1.8. Comunicar oficialmente aos signatarios desta Ata quaisquer falhas ocorridas,

consideradas de natureza grave.
10.2. Cabera a cada urn dos signatarios desta Ata, para a perfeita execugao do servigo (s)

descritos nesta Ata de Registro de Pregos, o cumprimento das seguintes obrigag6es:

10.2.1. Ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes do(s) servigo(s), tais como salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuig6es, indenizag6es e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela
legislagao;

10.2.2. Efetuar o Servi?o dentro das especifica?6es e/ou condig6es constantes no Edital de

Pregao e em seus Anexos;
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10.2.3.

Executar diretamente o contrato, sem transferencia de

responsabilidades ou

subcontratag6es nao autorizadas pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

10.2.4. Ser responsavel pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de

Cachoeira do Piria ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do Servigo
da(s) mercadoria(s) em aprego;

10.2.5.

Ser

responsavel

por

quaisquer

danos

causados

diretamente

aos

bens

de

propriedade da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, ou bens de terceiros, quando

estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o Servigo, objeto desta Ata;
10.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de

CACHOEIRA DO PIRIA, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamag6es a
respeito da qualidade do Servieo;
10.2.7. Comunicar por escrito a

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria qualquer

anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
10.2.8. Emitir mensalmente, relat6rio dos servigos prestados;

10.2.9. Observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a atividade;
10.2.10.

Manter,

durante toda

a

execugao do

Servigo,

em

compatibilidade com

as

obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao.

11. OBRIGACOES GERAIS DO CONTRATO
11.1. Devera cada signatario desta Ata observar, ainda, o seguinte:

11.1.1. E expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao quadro de

pessoal da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, ou que nela ocupe cargo de
confianga, durante a vigencia desta Ata;
11.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculagao de publicidade acerca desta Ata,
salvo se houver previa autorizagao da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

12. DO PAGAMENTO
12.1. Os pedidos de pagamento deverao ser devidamente instruidos com a seguinte

documentagao, sem os quais nao serao atendidos:
12.2. Atestado de Recebimento e Aprovagao, emitido pela Unidade Requisitante;
12.3. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE).

12.4. Nenhum pagamento sera efetuado aos signatarios desta Ata enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira ou previdenciaria, sem que isso gere direito a

alteragao de pregos ou a compensagao financeira por atraso de pagamento.
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12.5. 0 pagamento sera efetuado em ate o 5 (Quinto) dia subsequente da execugao e
Servigo,

mediante a

apresentagao de Nota

Fiscal

(dep6sito

em Conta Corrente do

fornecedor), acompanhadas:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede da CONTRATADA, atraves de Certid6es expedidas pelos 6rgaos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na pr6pria certidao.
b) Prova de situa?ao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS

(art. 27, a, Lei n° 8.036/90), atraves da apresentagao do CRF -Certificado de Regularidade
do FGTS;
c) Prova de situagao regular perante o lnstituto Nacional de Seguridade Social-lNSS (art.

195, § 3°, da Constituigao Federal), atraves da apresentagao da CND -Certidao Negativa
de Debito.
d) Prova de situagao regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11).

12.6. No caso do termino do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente na
Secretaria Municipal de Assistencia Social o pagamento sera efetuado no primeiro dia util

subsequente.
12.7. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria podera deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas ou indenizag6es devidas por signatario desta Ata.

12.8. 0 pagamento efetuado nao isentara os signatarios desta Ata das responsabilidades
decorrentes do Servigo.

13. DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO
13.1. A fiscalizagao da contratagao sera exercida por urn representante da Administragao, ao

qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execu?ao do contrato, e de tudo
clara ciencia a Administragao.

13.2. A fiscalizaeao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeig6es tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de
qualidade

inferior,

e,

na

ocorrencia

desta,

nao

implica

material inadequado ou de
em

corresponsabilidade

da

Administra?ao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666/93.

13.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com
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a execugao do contrato, indicando dia, mss e ano, bern como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providencias cabiveis.

14. PENALIDADES

14.1. Os signatarios desta Ata estarao sujeitos as seguintes penalidades:
14.1.1. Pagamento de multa de 0,3% (zero virgula tres por cento) sobre o valor total do

contrato por dia e por descumprimento de obrigag6es fixadas no Edital e em seus Anexos,
sendo que a multa tern de ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicagao pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

14.1.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Pregao, a:
14.1.2 .1. Advertencia ;

14.1.2.2. Multa de at610% (dez por cento) sobre o valor estimado de contratagao do Item,

no caso de inexecugao total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicaeao oficial;

14.1.2.3. Suspensao temporaria de participar em licitaeao e impedimento de contratar com a

Administragao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
14.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administragao Publica, pelo prazo de ate

5 (cinco) anos, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, o signatario da Ata que:
14.1.3.1. Deixar de assinar a Ata de Registro de Pregos;

14.1.3.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto desta Ata;
14.1.3.3. Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
14.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;
14.1.3.5. Fizer declaragao falsa;

14.1.3.6. Cometer fraude fiscal;

14.1.3.7. Falhar ou fraudar na execugao do contrato.

14.2. Comprovado impedimento ou reconhecida forEa maior, devidamente justificado e

aceito pela Administraeao Pdblica, o signatario desta Ata ficara isento das penalidades.

14.3. As

sang6es

de

advertencia

e

de

impedimento de

licitar

e

contratar com

a

Administragao Publica poderao ser aplicadas a signatarios desta Ata juntamente com a de
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multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15. OBRIGA90ES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATARIOS DA ATA
15.1. Adicionalmente, cada urn dos signatarios desta Ata devera:
15.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigag6es

sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na

epoca pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio
com o Contratante;
15.1.2. Assumir, tamb6m, a responsabilidade por todas as providencias e obrigag6es

estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da

esp6cie, forem vitimas os seus empregados quando da execugao do objeto desta Ata ou em
conexao com ela, ainda que acontecido em dependencia da Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Piria:

15.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista,

civil ou

penal,

relacionadas ao Servigo da(s) mercadoria(s), originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continencia;
15.1.4.

Assumir,

ainda,

a

responsabilidade

pelos

encargos

fiscais

e

comerciais

de

contratag6es decorrentes desta Ata.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Sera anexada a esta Ata c6pia do Termo de Referencia.
16.2. Integram o Edital, independentemente de transcrigao, a Ata de Registro de Preeos, o

Termo de Referencia e a proposta da empresa.
16.3. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposig6es constantes da Lei n° 10.520/02, do
Decreto n° 3.555/00, do Decreto n° 7.892/13, do Decreto n° 3.722/01, da Lei Complementar
n° 123/06, e da Lei n° 8.666/93, subsidiariamente.

17. DO FORO
17.1. As quest6es decorrentes

da execugao deste lnstrumento que nao possam ser

dirimidas administrativamente serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Cachoeira do Piria, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos
casos previstos no artigo 102, inciso I, alinea "d" da Constitui?ao Federal.

17.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03
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(Tres) vias de igual teor e forma, para que surtam urn s6 efeito, as quais, depois de lidas,

sao assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.

Cachoeira do Piria (PA), XXXX de XXXXX de 2019

Leonardo Dutra Vale
Prefeito Municipal

Contratante

i:xxxxxx
CNPJ no

Contratada

.I
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lv -MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(preenchida em papel timbrado da proponente)

Pregao Presencial n°. 007/2019-PMCP-SRP
Criterio de Julgamento: MENOR PREeo POR ITEM
F3azao Social da Licitante:

CNPJ/MF

lnscrlgao Estadual (sendo isento, informar)

Endere?o completo

Tel, / Fax L)

Banco. _ Agencia'

C/C

Dadcls dcl representante legal da licitante para assinatura contratual

Nome,
Endere?o completo
CPF/MF

Expedido por

F3G no

Cargcj/Fungao
Naturalidade

Nacionalidade

Objeto: Aquisieao de Material de Construgao e Hidraulico para atender as demandas das
Secretarias e Fundos do Municipio de Cachoeira do Piria -PA., pelo periodo de 12 (doze)

meses, conforme especificag6es abaixo:

DESCRIGAO

QUANT

V UNIT

__._`_.___. -. T
I

I

I

I

I

Validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecidla para a sua apre Se ta?ao

As condi?6es de pagamento sao as constantes no respectivo edital d e licitagao, atravesd

dep6s,to

bancario junto ao banco e contas da empresa, informados acima

Declaro que nos pregos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, frete

ate a destlno e quaisquer outros Gnus que porventura possam recair sobre a execugao do objeto da

presente licita?ao e que estou de acordo com todas as normas da solicita?ao de propostas e seus

anexos
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Local e data

11

Assinatura do Representante Legal da Empresa
(Nome, F3G e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente)

+
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ANEXO V-MODELO DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO)

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

Ref.: Pregao Presencial n° 007/2019 -PMCP-SRP
Abertura:

de

de2019as

:

Horas

CNPJ

no

neste ato representado pelo(s)

com

sede
diretores

ou s6cios, com qualificagao completa -name, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e

endere?o> pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constltul, como Procurador (a) o(a)
<nome, F2G, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e

Senhor(a)

enderego>, a quem confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessarios
no Pregao no

podendo tomar qualquer decisao nesse Pregao, conferindo-lhe ainda,

poderes especiais para apresentar proposta, manifestar, dar lances verbals, negociar pregos e
demais condig6es, interpor e desistir de recursos, apresentar declara?6es, firmar compromissos

ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais

poderes

Data e local

Assinatura do F2epresentante Legal da Empresa com F2econhecimento de firma

Observa?ao: esta declara?ao devera ser apresentada a Pregoeiro na fase de credenciamento,
fora de qualquer envelope

A
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ANEXO VI -DECLARA9AO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITA9AO

(PAPEL TllvIBRADO)

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

Ref.: Pregao Presencial n° 007/2019PMCP-SRP

Abertura:

de

de 2019 as

Horas

(razao social da empresa), CNPJ n°, estabelecida a DECLARA ter cumprido plenamente
todos os requisitos para habilitagao estabelecidos no edital do processo ljcitat6rio, Pregao
Presencial-

n°007/2019-PMCP-SRP

,editado

pela

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

CACHOEIRA DO PIRIA.

Declaramos, ainda, ter ciencia de todas as solicitag6es e condi?6es para habilitagao e

contratagao prevista no citado processo e com elas concordamos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da

empresa
(N° da identidade do declarante)

A
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ANEXO Vll-MODELO DE DECLARA9AO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Licitagao: Pregao Presencial 007/2019
Data da Realizagao do Certame: XX de XXXXXX de 2019 as XX:Xxhrs

Senhor(a) pregoeiro(a ),

signataria,

A empresa
sediada

na

inscrita

(enderego

no

CNPJ

completo),

por

sob

o

seu

representante legal, Sr.(a)
DECLARA` sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.a, da Lei Federal N°

8.666/93, que ate a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar

do PREGAO PRESENCIAL -SRP N° _/_, e que contra ela nao existe nenhum
pedido de falencia ou recupera?ao judicial.

Declaramos ainda, ter ciencia que "a falsidade de declaragao, resultara

na inabilita?ao desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do
C6digo Penal, gem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das
sane6es administrativas previstas na Lei n2 8.666/93 e alterag6es posteriores` bern

como demais normas pertinentes a especie'..

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da

empresa
(N° da identidade do declarante)

4,
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ANEXO Vlll -DECLARA?AO DE ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Licita?ao` Pregao Presencial 007/2019

Data da Realiza¢ao do Cert:ame XX de XXXXXX de 2019 as XX Xxhrs

Senhor(a) pregoeiro(a ),

A empresa

signafaria,

inscrita no CNPJ sob o N°

(endere?o completo), por seu representante legal, Sr.(a)
Carteira de ldentidade N°

e clo CPF No

sediacla na
portador da

DECLARA, para fins do disposto no subltem

do edital, do PREGAO PF3ESENCIAL -SRP N° _/_, sob as sang6es administrativas cabivels e sob as
penas da Lei que esta empresa, na presente data, e considerada

( ) MICROEMPRESA` conforme inciso I do art 3o da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006,

( ) EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE, conforme inciso 11 do art

3o da Lei Complementar N° 123, de

14/12/2006

Declara, ainda] que a empresa esta excluida das veda€6es constantes do § 4o do art 3o da Lei
Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaramos alnda, ter ciencia que "a falsidade de declaragao, resultara na inabilitagao desta empresa

e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do C6dlgo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
figuras penais e das sang6es aclmlnistrativas previstas na Lei n2 8666/93 e alterag6es posterlores, bern

como demais normas pertinentes a especie"

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da ldentidade do declarante)
OBS:

1) Assinalar com urn "X' a condngao da emp[es3
i)E-siadeclaragaodevefasere-nti'egueab(5)_Pl.egpel.ro(a),a.p*?aEpllula._d_a_S_?SS_3P_`_a_nte_S_e_S.spa.T,d.?~m^e^nthe^9%
€'nv-iirie: ide-Froposta de Pf lego e Flabll!tig6o) eiieldos rfesta !K;Ita_gao, pelas ?I_Tipi:ps.a^s^qnu^e^pi.etenderem se benefielai
nesta iiclta¢ao do 'regime dlferchclado e favbrecido previsto na Lei complementai' N° 123/2006

4
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ANEXO IX -DECLARA9AO DE EMPREGADOR
(papel timbrado da licitante)

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

Ref.: Pregao Presencial n° 007/2019PMCP-SRP
Abertura:

de

de 2019 as

Horas

Modelo da Declaracao (Empregador Pessoa Juridica)

(Nome da Empresa)

...............---.-, CNPJ N° -----------------------, sediada na

Rua---------------------

., no ....---.---, bairro ,----------- I ------- I ---, CEP --------------

Municipio------------

por

seu

representante

legal

abaixo

assinado,

em

cumprimento ao solicitado no Edital de Pregao Presencial007/2019PMCP-SRP, DECLARA,

sob as penas da lei, que:

1. Nao se encontra declarada inid6nea para licitar ou contratar com 6rgaos da
Administra?ao Ptlblica Federal, Estadual Municipal e do Distrito Federal;

2. Nao possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos,
em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso Xxxlll do art. 7 0 da Constituigao Federal e inciso V, art.27, da

Lei 8666/1993, com redagao determinada pela Lei n° 9.854/1999.

3. Nao possui em seu quadro de pessoal servidor ptlblico do Poder Executivo
Municipal e/ou Legislativo Estadual exercendo fun?6es tecnicas, comerciais, de
gerencia, administragao ou tomada de decisao, (inciso Ill, do art. 90 da Lei 8666/93 e
inciso X, da Lei Complementar n° 04/90),

4. DECLARA para os devidos fins que n5o possui em seu quadro de empregados urn
percentual minimo de 5% cle pessoas portadoras de deficiencia de acordo com o
AVGettiliovargas-534-Centro,Cachoeiradopirla-PA-CEP68616-000FONE(91)3447-14394

ESTrun DO Pfth
PREFEITLTRA h,HTNIclpAL DE CACHOEIRA DO pmri
COIVIISsio PERMANENTE DE LICITAcjio
CNP.I. 01.612.360/0001-07

disposto no art. 28, §6° da Constituigao do Estado do Para (EC n° 0042/2008,
publicada em 11.06.2008), em fungao de possuir menos de 20 (vinte) funcionarios

em seu quadro de pessoal.
5. DECLARA para os devidos fins que, compromete-se em atender os Arts. 40 e 5° da
lnstrugao Normativa/MPOG/N°02/2008.
6. DECLARA que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 30 Lei Complementar n°

123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de

2007, em seu Art. 34 e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO X -DECLARACAO DE ELABORA9AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Data :
Edital no:

A _ (Entidade de Licita?ao)
Prezados

Senhores,

_

(nome

e

qualificagao

do

representante)

_

Como

representante devidamente constituido da empresa _ (nome da empresa/CNPJ)
doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item

sito a

DECLARA, sob as penas da lei, em

do Edital

especial ao art. 299 do C6digo Penal Brasileiro que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa _ (nome da
empresa / CNPJ)
parte,

direta

ou

e que o contetido da referida proposta nao foi, no todo ou em
indiretamente,

informado,

discutido ou

recebido de

qualquer outro

participante potencial ou de fato do certame em referencia, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

b) a intengao de apresenta?ao da proposta, nao foi informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer

Pessoa;

c) que nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer
outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participagao ou nao no

presente certame;

d) que o contetldo da proposta nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da

adjudicagao do objeto do referido certame;

e) que o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
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informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou

representante ou funcionario da Secretaria Responsavel pela licita?ao, antes da abertura
oficial das propostas;

i) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem plenos
poderes e informag6es para firms-la.

Localidade, _ de

de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)

Y
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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DE LICITA9AO
IDENTIFICAC:AO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Nomecomp|eto----L`--~~------------------i|
Orgao emissor

Cedula de ldentidade n°:

(DDD)Telefone (

I CPF no)

I
)

(-- - --- ------------- -. .-` .--_--______ __ ___--I_____ ____ _

r_`__ .___i E-rna,,

i Cargo/fungaoqueexerce na empresa (

) S6cio/Empresario, (

) Outros

'1

--___-_ I(

PREGAO PRESENCIAL N°:
Obs.. A licitante interessada que retirar o edital desta licitaeao pela Internet, DEVERA enviar este formulario

devidamente preenchido e assinado para o e-mall cplcachoeira@outlookcom ou encaminhar/entregar na
Prefeitura Municipal no endereeo indicado no preambulo Tal medida far-se-a necessaria para a Comissao
Permanente de Licitaeao informar a licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes a referida licr[acao.

OBS: Para da mais agilidade aos lances, solicitamos as Licitamente que encaminhe o pedido para que

seia enviado o modelo de proposta editavel para importacao no sistema.
Data da retirada do edital:

/

/

Assinatura/rubrica do responsavel:

~+
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