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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNIclfAL DE CACHOEIRA Do pmlA

COLNISSA0 PERMANENTE DE LICITAC.flo
CNPJ. 01.612.360/0001-07

EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019

sisTEMA DE REGisTRO DE pREeos

1.PREAMBULO

®

®

1  1   0  MUNICIPIO  DE CACHOEIF3A  DO PIF3lA,  atraves do Poder Executivo,  representado,  neste ato,

pela   PF3EFEITUF3A   MUNICIPAL   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°   01612  360/0001-07`   comunlca   que

realizara,  em  sessao  pdblica,  na  Sala de  F`euni6es,  localizada  na  Av  Getdlio Vargas -534 -Centro,

Cachoeira   do   Plria,   no  estado  do  Para,   PF3EGAO  PF3ESENCIAL  -  SF3P,   tlpo   Menor   Prego   Item,

Sistema de  F?egistro de Pre?os.

12         Este pregao e regido pela Lei n° 10520/2002,  Lel 8666/1993,  Decreto n°7 892/2013 alterada

pelci   decreto   n°   8250/2014   e   Lei   Complementar   123/2006,    alterada   pela   Lei   Complementar

147/2014   Bern como pelas regras estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 09/04/2019
Horario: 09:00 Horas

2. DO OBJETO

2 1    F3egistro  de  preeos  que  objetiva  a  Aquisicao  de  Material  de  expediente  para  atender  as

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

22     Conforme   descrig6es   e   especifica?6es   apresentadas   no   Anexo    I    cleste   documento,    na

Modalidade Pregao -  Menor Prego Por  Item.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

31  Ate 02  (dots) dlas uteis,  antes da data fixada para o recebimento dos envelopes,  qualquer pessoa

podera  solicitar  esclarecimentos,   providencias  ou  impugnar  o  presente  edital,  conforme  art    12  do

Decreto  N° 3 555,  de 8 de agostc] de 2000

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

e-rna" c lcachoeira c]utlook. com ou,  ainda,  mediante  protocolo da solicita?ao  no  Setor de Protocolo

Geral  da  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria,  localizado  no  enderego  informado  no  Item  3.3,

deste Edital.

3 2  1  Nos  pedidos  de esclarecimentos  encaminhados,  os  interessac]os deverao se  identiflcar (CNPJ,

F{azao  Social  e  nome  do  representante  que  pediu  esclarecimentos,  se  pessoa juridica  e  CPF  para

pessoa fisica) e disponibilizar as  informag6es para contato (endere?o cc]mpleto, telefon
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3 2 2 0s esclarecimentos serac]  prestados pelo Pregoeiro,  por escrito,  por meio de e-mall  ou  oflcio

3.3 a interessado em  impugnar os termos deste edital devera apresentar instrumento de impugna?ao

dirigido a Pregoeiro,  a  ser protocolizado junto ao Setor de Protc]colo Geral  da Prefeitura  Municipal  de

Cachoeira  do  Piria,   localizado  na  Av   Gettllio  Vargas -534  -  Centro,  no  hofario  de  O8hoomin  (oito

horas) as  13hoomin  (treze  horas),  observado o prazo previsto  no subltem 31  deste ato cc)nvocat6rio,

fundamentando o alegado e,  se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias;

3 3  1  0 Pregoeiro decidira sobre a  impugnagao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas

3 3 2 Acolhida a petigao contra o ato convcjcat6rio,  a decisao sera  comunicada aos interessados

3 4  0s  pedidos  de  impugna?6es  e  esclarecimentos,   bern  como  as  respectivas  respostas,   serao

dlvulgados pelo Pregoeirc]  por melo do enderego http //v\/w\/ cachoeiradoplrla  pa gov br.

3 5 Quaisquer modifica?ao no Edital  exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publica?ao em que

se    deu    o    texto    original,     reabrindo-se    o    prazo    inicialmente    estabelecido,     exceto    quando,

inquestionavelmente,  a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

4. DOS ORGAOS PARTICIPANTES

41  a 6rgao gerenciador sera  a Prefeitura  Municipal  de Cachoeira do Piria

4 2 Sao participantes os seguintes 6rgaos.

4 2.1  Secretaria  Munlcipal de Assistencia Social.

4,2 2 Secretana  Municipal de Administragao e Finan?as e Secretarias  lntegradas

4 2 3 Secretarla  Munlclpal de Sadde

4 2.4 Secretaria  Municlpal de Educagao

4 3  A  ata  de  registro  de  pregos,  durante  sua  vigencia,  podera  ser  utilizada  par  qualquer  6rgao  ou

entidade   da   administragao   ptiblica   que   nao   tenha   participado   do   certame   licitat6rio,    mediante

anuencla  do  6rgao  gerenciador,  desde  que  devidamente  iustificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no

que  couber,  as  condig6es  e  as  regras  estabelecidas  no  Decreto  n°  7 892/13,  na  Lei  n°  8 666/93  e

alnda Alterag6es posterlores.

4 4 0s 6rgaos e entidades que  nac]  participaram do  registro de pregos,  quando desejarem fazer uso

da ata de registro de pregos,  deverac] consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestagao sobre

a  possibilidade de adesao.

4 5   Cabers  ao fornecedor beneficiario da Ata de F2egistro de Pre?os,  observadas as condig6es nela

estabelecidas,   optar  pela  aceita?ao  ou   nao  do  fornecimento,   desde  que  este  fornecimento  nao

prejudique as obriga?6es anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos parficipantes

4 6  As  aquisig6es  ou  contrata?6es  adicic]nais  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 pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos pa
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4 7  As ades6es a  ata de  registro de  pregos  sao  limitadas,  na totalidade,  ao  qulntuplo  do  quantitativo

de cada  Item registrado na ata de  registro de  pregc)s para a 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes,

independente do nulmero de 6rgaos nao parficipantes que eventualmente aderirem

4 8  Ao 6rgao  nao  participante que  aderir a  presente  ata  competem  os  atos  relativos  a  cobranga  do

cumprimento pelo fornecedor das obrigag6es cc!ntratualmente assumidas e a aplica?ao,  observada a

ampla   defesa   e   o   contradit6rio,   de   eventuais   penalidades   decorrentes   do   descumprimento   de

clausulas contratuais,  em  relagao as suas  pfoprias contrata?6es,  informando as ocorrencias ao 6rgao

gerenciador

5. DAs cONDie6Es DE pARTlclpACAO NA LiciTACAO

®

5 1    Poderao   parficipar  da  presente  licitagao  as  empresas  do   ramo  que  atenderem   a  todas  as

condlg6es dc) presente Edltal,  Inclusive de seus anexos,  e.

51  1    Apresentem  os  documentos  nele  exigidos,   em  original  ou   por  qualquer  processo  de  c6pia

autenticada  em  Cart6rio de  Notas  e Oficio  competente,  ou  pelcj  Pregoeiro  ou  por membro  da  Equipe

de Apoio  (Servidor),  a vista dos originals,  nc]  prazo nele exigido.

51  2    Atendam  as  condig6es  contidas  nas  declarag6es  de   lnexistencia  de  Fatos   !mpeditivos,   do

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

4 358/2002) e da Elabora?ao  lndependente de Propc]sta (ANEXO X).

5 1  3   Tc]dos os custos decorrentes da elabora?ao e apresentagao das propostas correrao por conta

das empresas  licitantes,  nao sendcj devida  nenhuma  indeniza?ac] pela realiza?ao de tais atos

5 2        Da participagao 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   dlferenciado   e   favorecido   a   ser

dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte;

5 3        Nao sera admitida,  neste pregao,  a participa?ao de

5 31    Empresas que se encontre em  regime de  recupera?ao judicial ou  em  processo de falencia,

sob  concurso  de  credores,   dlssolugao  ou   liquidagao,   que   estejam   com   a   direito  de   licitar  e

cc]ntratar   com   a   Administra?ao   Ptiblica   suspensa   ou   que   par   esta   tenham   sido   declaradas

inldoneas

5 3 2    Empresas constitufdas em cons6rcios e pessoas fisicas

5 3 3    Tambem s6  podera  participar as empresas que atenderem  a todas as exigencias constantes

deste  Edital  e  seus  Anexos,  correndo  por  sue  conta  todos  os  custos  decorrentes  da  elaboragao  e

apresenta?ao   de   suas   propostas,   nao   sendo   devida

realiza?ao de tais atos,

nenhuma   indemza?ao   as   licitantes   pela

5 3.4    Nac!  sera  admitida  nesta  licita?ao  a  participagao de empresas enquadradas  em  quaisqu
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das hip6teses a seguir elencadas,

®5 3 41 Que se encontrem sc]b falencia,  recuperagao judicial,  concurso de credores,  dissolu?ao ou

I,quida?ao,

5,342  Que   em   reglme   de   cons6rcio,   qualquer   que   seja   sua   forma   de   constituigao,   seja

contrc)ladora,  coligada ou subsidiaria  entre si,

53.43Que,    por   quaisquer    motlvos,    tenham    sido   declaradas    inid6neas   ou    punldas   com

suspensao, de IIcltar e/ou contratar, no amblfo do 6rgz3o e/ciu da Adminlstragao Pclbllca, conforme

c> Art  87`  Ill  e lv da Lel n°. 8 666/93, com as modiflca?des intrcrduzldas pela Lel n°  8 883re4 e/ou

impedldas de llcltar e contratar com a Admlnistragao conforme o Art  7° da Lel n°  10 520/02) par

6rgao  da  Administra?ao  Ptlblica  Direta  ou  lndireta,  nas  esferas  Federal,   Estadual  ou  Municipal,

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

caso,  pelo 6rgao que o praticou enquanto perdurarem os motivos determlnantes da punigao:

5 3 4.4  Estrangeiras que nao funcionem  no Pats;  e,

5 3 4.5  Servidor  de  qualquer  6rgao  ou  entidade  vlnculada  ao  6rgao  promotor  da  licitagao,   bern

como,  a  empresa  da  qual  o  servidor seja  gerente,  administrador,  s6cio,  dingente ou  responsavel

tecnico.

5.3 5     As  empresas   llcitantes  deverao   obrigatoriamente  possuir  Certlficado   DIgital   (assinatura

com  validade  jur{dica   que   garante   protegao   as  transag6es   eletr6nicas   e  outros   servigos  via

internet)  permitlndo  que  as  mesmas  assinem  dlgitalmente  o  contrato/ata  de  registro  de  pre?os,

caso saiam vencedoras do certame.

536     F3ecomenda-se   as  empresas  que   retlrarem   o   Edital   vla   Onllne   (Portal   do  TCM),   que

0         enviem   para   o   e-mall   da   Comissao   de   Licltagao   (cplcachoeira@outlookcom)  o   Reclbo  de
F3etirada  de  Edital  conforme  o  Anexo  Vl  deste  Edital  no  prazo  de  ate  24  horas  que  antecede  a

abertura do mesmo,

5 3 7    0  Edital  contendo todci detalhamento  do objeto  podera  ser  retirado,  de  2°  a  60 feiras,  das

O8hoo  as  13hoo horas,  ate o  tlltimo dia  util  lmediatamente anterior a  data do iniclo do certame  nci

Predlo da Prefeltura  Municipal de Cachoeira do Pirla,  a Av  Getulio Vargas -534,  Bairro   Centro,-

Cachoeira do  Piria/Pars

6. CREDENCIAMENTO

6  1    No  inicio da  sessao,  cada empresa  licitante  podefa  credenclar apenas  urn representante,  o  qual

devera    identificar-se   junto   ao   Pregoeiro,    apresentando   a   respectiva   cedula   de   identidade   ou

documento  equivalente  e  comprovando,  por  meio  de  instrumento  pr6prlo,  poderes  para  formulagao

de  propclstas  (lances  verbals),

cerfame.

oferta  de  descontos  e  para  a  pratica  dos  demais  atos  inerentes

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 } 34
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6.2  a credenciamento far-se-a  atrav6s de  instrumento  pulblico ou  particular de procura?ao,  com firma

reconhecida   em   cart6rio,   ou  documento   que   comprove   os   necessarios   poderes   especiais   para

formular  oferfas  e  lances  de  pre?os,  e  praticar  todc)s  os  demais  atos  pertinentes  ac]  certame,   em

nome do licitante,  ou seja,  uma Carta de Credenciamento,  acompanhado por,

6 2.1  Cartao de CNPJ

622   C6pia   autenticada   do   Contrato   Social   com   suas   devidas   alterag6es,   se   houver   e/ou   a

Consolidagao  dc]  refendo  Contrato,   para  identificagao  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 Declaragao que a(a)  licitante cumpre os  requisitos de habilitagao (anexo Vl),

6.2 5  Declaragao do(a)  licitante(a) atestando a  inexistencia de fatos  impeditivos (anexo Vll),

6 2 6  Declara?ao do Enquadramento de  ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL,  OLI,

6 2 7  Declaragao  que  cumpre  os  requisitos  estabelecido  no  Art   30  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 favorecido estabelecido nos arfigos 42 ao 49 da  referida

Lei  Complementar.  (anexo  lx),

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

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOCUIVIENTACAO

71  A  Proposta de  Pregos e  c)s  Documentos de  Habilitagao deverao ser apresentados  nc]  local,  dia  e

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

lnscrlg6es:

ENVELOPE  N°.  01  -PF30POSTA  DE PF3E90S
PF3EGAO  N° 008/2019-PMCP-SF3P
F3AZAO SOCIAL DO PF30PONENTE
CNPJ/MF  No.

ENVELOPE  N°  02 -DOCUMENTOS DE  HABILITA9AO
PREGAO N° 008/2019-PMCP-SF{P
F3AZAO SOCIAL DO PF?OPONENTE
CNPJ/MF  NO.

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

81   A   sessao   para   recebimento   e   abertura   dos   envelopes   contendo   as   Propostas   de   Pre?os,

Dc]cumentos  de  Habilita?ao,   sera   ptlblica  e  dirigida  pelo  Pregoeiro,   na  data,   horario,   local  e   nos

termos determinados neste Edital, devendo os envelopes ser entregues

8  1  1  0 Envelope n°   01  (Proposta de Pregos)

lacrados da se

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  (91 )
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8  1  2 0 Envelope  n°   02  (Documento de  Habilita?ao)
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8 2  Declarada  a  abertura  da  sessao  pelo  Pregoeiro,  nao  mais  serao  admitidos  novos  proponentes,

dando-se  inicio ao  recebimento dos inv6lucros.

8,4,  Serao  abertos  os  inv6lucros  contendo  as  Propostas  de  Pregos,  cujos  documentos  serao  lidos,

confendos e  rubricados pelo Pregoeiro e pelos partlcipantes

85    As    paginas    deverao    estar    numeradas    sequencialmente    e    rubricadas,    de    preferencia

encadernadas ou preparadas em pasta,  devidamente fechada,  para clue nao existam folhas scjltas,

8 6  Tanto  para  o  envelope  01   (Proposta  de  Pregos)  quanto  para  o  envelope  02  (Documentos  de

Habilitagao),  no  caso  da  indicagao  acima  refenda  apresentar-se  incompleta  ou  com  algum  erro  de

transcrigao    nos   envelopes,    ou    mesmo    inversao    dos    envelopes    (proposta    no    envelope    de

documentaeao   ou   v!ce-versa),   tais  fatc]s   nao   constituirao   motivo   para   exclusao  da   empresa   do

procedimento  licitat6rio,   desde  que  a  inccjrre?ao  apontada  nac]  cause  dtivida  ou   nao  atrapalhe  o

andamento do processo

9. DAPROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N°. 01)

91  A PF30POSTA DE PF3E90S  DEVEF3A SEF3 APF3ESENTADA

a)  Em 01   (uma)  via  impressa  em  papel  timbrado da  licitante  (caso  pclssua),  redigida  com clareza  em

lingua  pclrfuguesa,   salvo   quanto   a   express6es  tecnicas  de   uso   ccirrente,   sem   alternativas,   sem

emendas,  sem  rasuras ou entrellnhas devidamente datadas e assinadas na dltima folha e  rubricadas

nas demais  pelo representante legal da  licitante;

b)  Organizada  por qualquer outro  meio  que  possibilite  o  deslocamento  das  folhas  que  a  comp6em,

devendo ainda,  estar devidamente numeradas preferencialmente no canto inferic]r direito

c)  F2azao  social  da  licitante,  no do  CNPJ/MF,  endere?o  completo,  telefone  e  enderego  eletr6nico  (e-

mall)

d)  Prazo  de  eficacia  da  prc)posta  nao  podera  ser  Inferior  a  60  (sessenta)  dias,  a  cc]ntar da  data  de

adjudica?ao da proposta,

e)  Uma  dnica cota?ao,  com pre?o unitario  por item,  total,  em  moeda corrente  nacional,  expressos em

algarismos,  limitados a dois dfgitos,  ap6s a virgula,  sem  previsao inflacionaria

f)  lndica?ao de banco,  agencia e conta,  obrigatoriamente em  nome da pesscja juridica  licitante

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

Empenho do  respectivo objeto constando o  nome,  estado civil,  ntlmero da cedula de  identidade  e do

CPF, telefone da empresa, telefone celular se houver e e-mail  c] qual  sera  enviado os  pedidos

h) A empresa contratada devera fornecer os objetos e Servigos dentro da sede do municipio

i) A contratada devera providenciar os recursos necessarios a execugao de seus trabalhos.

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.61
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j)  Os pregos apresentados na  proposta devem  lncluir todos os custos e despesas,  tais como   custos
diretos e  indiretos,  tributos incidentes,  taxa de administra?ao,  servi?os,  encargos sociais,  trabalhistas,

seguros,  treinamento,  lucro,  transporte e c)utros 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

pre?a  inexequivel  no julgamento das  propostas,  serao  considerados  como  inclusos  nos  pregos,  nao

sendo  considerados   pleitos  de  acrescimos,   a  esse  ou  qualquer  titulo,   devendo  os  servigos  ser

fornecidos sem Onus adicionais;

I)   Serao   desclassificadas   as   propostas  que   nao   atenderem   as  especificag6es  e   exigencias   do

presente Edital  e  de  seus Anexos  e  que  apresentem  omiss6es,  irregularidades ou defeitos  capazes

de dificultar o julgamento,

in)  0  Pregoeiro  considerara  coma  forma,  erros  de  somat6rlos  e  outros  aspectos  que  beneficiem  a

Administra?ao PLlblica e nao  implique  nulidade do procedimento

10. JULGAMENT0 DAS PROPOSTAS

®

101  Ap6s  apresenta?ao  da  proposta]  nao cabera  desistencia,  salvo  por  motivo justo  decorrente  de

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro,  que sera consignado em ata

10 2   Abertos  os   envelopes,   as   propostas   serac)   rubricadas   pelo   Pregoeiro,   equipe   de   apoio   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 cento)

superiores aquela poderao fazer novos lances verbals e sucessivos,  ate a proclamagao do vencedor,

observadas os direitos de privilegio constante na Lei Complementar 123/2006

10 5  Nao havendo  pelo menos 03  (ties) ofertas  nas cclndi?6es definidas no item anterior,  o Pregoeiro

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

quaisquer que sejam seus pregos ofertados na proposta escrita
106   Definido   o   menor   pre?a,    o   mesmo   devera   ser   mantido   pelos   Prestadores   de   servigc)s

vencedores ate o pr6ximo pregao,  que estara habilitado a efetuar

10 7  Podera  ser  averiguada  a  qualidade  dos  produtos  e  servi?os  fornecidos  atraves  de  inspeg6es

reallzadas  de  rotina,  sob  pena de  cancelamento  de  servigos  caso  o  resultado  nao  seja

esta administragao

10 8  A  desistencia   em   apresentar  lance  verbal,   quando  convocado   pelo   Pregoeiro,   I

exclusao do  licitante da etapa de  lances verbals e  na  manutengao do  dltimo  prego apresentado  pelo

licitante,  para efeito de ordenagao das propostas
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®

®

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

penalidades constantes neste Edital.

10.10  Sendo  aceitaveis  as   propostas  de  menor  pre?o,   serao  abertos  os  envelopes  contendc]  a

documenta?ao  de  habilitagao  dos  licitantes  que  a  tiverem  formulado,   para  confirma?ao  das  suas

condig6es habilitat6rias,

10,11  Caso  nacl  se  realize  lance  verbal,  sera  verificado  a  conformidade  entre  a  proposta  escrita  de

menor preeo e a valor estimado para a contratagao,  desta feita,  o pre?o acima do cotado no mercado

nao  sera   aceito  e  o   Item  sera   respectivamente  fracassada,   assim   como  os   itens  considerados

inexequiveis  de  acordo  com  a  pratica  de  mercado  16gica  tomandc]-se  por  base  o  risco  ao  contrato

admmistrativo  e  quanto  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  propostas,  c]  Pregoeiro examinara  a

aceltabilidade da primeira classificada,  quanto ao objeto e valor,  decldlndo motivadamente a  respeito

1013  Analisadas  as  propostas  apresentadas e  concluida  a  etapa de  lances verbals,  a  classificagao

final    dar-se-a    pela    ordem    crescente    dos    pre?os,    observando-se,    quando    aplicavel,    a    Lei

Complementar n°   123/2006

1014   Constatado   o   atendimento   das   exigencias   fixadas   no   edital,    o   licitante   sera   declaradc]

vencedor,  sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.15   Se   a   oferta   nao   for  aceitavel   ou   se   o   licitante   desatender   as   exigencias   habilitat6rias,   o

Pregoeiro   examinara   a   oferta   subsequente,   verificando   a   sua   aceitabilidade   e   procedendo   a

habilita?ao  do  proponente,  na  ordem  de  classifica?ao,  e  assim  sucessivamente`  ate  a  apuragao  de

uma   proposta   que   atenda   ao   edital,   sendo   o   respectivo   licitante   declarado   vencedor   e   a   ele

adjudicado o objeto do cerfame

10.16   Na   situagao   prevista   no   subitem   1011,   o   Pregc)eiro   podera   negociar  diretamente   com   o

proponente  para  que  seja  obtidct  prego  melhor,  sendo  que  o  Pregoeiro  nao  Ira  adjudicar de  forma

alguma a Item qiie esteja acima do  pre¢o  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  assinada  pelo  Pregoeiro,  pela  equipe  de  apoio  e  pelos

licitantes  presentes,  a  estes,  sendo-lhes facultado  esse direito.  Havendo  recusa de  qualquer  licitante

em  assinar  a  ata  ou   se  retirar  antes  do  termino,   este  fato  sera   registrado   pela  Sr    Pregoeiro,
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11.1      Como  condi?ao  pievia  ao  exame da  documentagao de  habilitagao  do  llcitante  detentor da

proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o vencedor  devera  apresentar  c6plas  dos  documentos

abalxo  relacionados  dentro  do  Envelope  n°  3  -  Habilitagao,  e  o  Pregoeiro  verificara  o  eventual

descumprimento  das  condig6es  de  participagao,  especialmente  quanto  a  existencia  de  sangao

que   impega   a   participagao   no   certame   ou   a   futura   contratagao,    medlante   a   consulta   da

autentlcidade dos referidos documentos

a)     Cadastro  Nacional  de Empresas  lnid6neas e Suspensas -CEIS,  mantldo pela Controladona

Geral  da  Uniao (v\/ww.portaldatransparencia gov br/Gels):

b)     Cadastro  Naclonal  de  Condenag6es  Civels  por Atos de  lmprobldade  Administrativa,  mantldo

peloconselho      Nacional            de          Justl?a

(www cnj.jus br/improbldade_adm/consulta_requeridcl php) ;

c)      Listade  lnid6neos,  mantlda peloTribunal de contasda  uniao-TCU,

d)     A  consulta  aos  cadastros  sera  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e  tambem  de  seu

s6cio majoritario,  par forga  do  artigo  12 da  Lei  8 429,  de  1992,  que  preve,  dentre as  sang6es

impostas  ao  responsavel  pela  pratlca  de  ato  de  lmprobidade  administrativa,  a  proibigao  de

contratar com  o Poder Publico,  Inclusive  por interm6dio de  pessoa jurldica da qual  seja s6cio

majoritano

e}      Constatada  a  existencia  de  sangao,  o  Pregoeiro  reputafa  o  licltante  inabilltado,  por falta  de

condigao de partlcipa?ao.

11  2  As empresas interessadas deverao apresentar as seguintes documentag6es

11.2.1.  Relativos a Qualificacao T6cnica:

0        a)     Atestado  de  capacldade  tecnlca  expedlda  por  6rgao  da  Administragao  Ptlbllca  ou   Prlvada,
comprovando  que  a  licltante  manteve  ou   mantem  contrato  para  o  forneclmento  de  Servigos  da

mesma  natureza  desta  licitagao,  contendo  o  grau  de  satisfagao  quanto  ao  nivel  de  atendimento  e

qualldade dos mesmos,

b)    Declara?ao  de  que  e  Adimplente  com  o  Municiplo  de  Cachoelra  do  Piria  -Pa,  emitida  pela

Secretaria de Finan?as/tributos

11.2.2.  Relativos a Habilitacao Juridica:

a)  Prova de  lnscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica  (CNPJ),

b)  F3egistro comercial,  no caso de empresa indivldual,

c)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor  devldamente  registrado,  acompanhados  de

todas  as  alterag6es  ou  da  consolidagao  respectlva  em  se  tratando de  sociedades  comerciais  e,  no

caso de socledades por ag6es,  acompanhado de documentos de elei?ao de seus admlnistradores,

d)  Inscrigao do  ato  constitutlvo,  no  caso de  sociedades  civis,  acompanhada de

exercicio;

prova de diretorlaLjT=

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



•.|J  .\.,i.,.„   (,„   i     i,.J,

ESTADO DO pjuni
pREFEITi[jRA MLTNIclpAL DE CACHOERA Do pmlA

COItJflssAO PERMINENTE DE LICITACAO
CNP.I. 01.612.360/0001-07

e)  Decreto de  autorizagao,  em  se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no  Pats,   e  ato  de  reglstro  ou  autorizagao  para  funclonamento  expedido  pelo  C)rgao  competente,

quando a atlvidade assim o exigir,

I)  Cedula cle identidade do  proprietario e dos respectivos s6cios se houver.

11.1.3.  Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a)  prova de regularidade  para com as Fazendas Federal  (Cerfldao Conjunta),  Estadual  (Trlbutario

e  Nao Tributaria)  e  Municipal do domicflio ou sede da  licltante,  na forma da  lei

a  1 ) faz  par{e da prova  de regularidade para ccjm  a  Fazenda  Federal,  a Certidao Conjunta Quanta

a      Divida      Ativa      da      Uniao,      fornecida      pela      Procuradona      da      Fazenda      Nacional

a 2) faz parte da prova de  regularidade para ccim a Fazenda Estadual,  as certld6es emitldas pela

Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  sendo  as  negativas  de  Natureza Tributaria  e  a  de  Natureza

Nao  Tributaria  emitidas  no  site  da  SEFA  -Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  emitidas  pelo  site

a 3)  faz  parte  da  prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  a  certidao  negativa  de

deblto municjpal emltida na sede da  licitante

b)  prova de regularldade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi?a (FGTS),  por melo do CF`F

-   Cerflficado   de   Regularldade   do   FGTS,    emitido   pelo   slte   da   Caixa   Econ6mica   Federal,

demonstrando  situagao  regular  no  cumprlmento  dos  encargos  soclais  instituidos  por  lei,  emitido

no slte

•        c)  prova de  lnexistencia de debitos inadimplidos  perante a Justiga do Trabalho,  par meio da CNDT -

Certldao  Negativa  de  Debitos Trabalhlstas,  emitlda  pelo  s|te  (       .`.z  --    .  I  _ L`,.-)

C  1)   Preferenclalmente   as   certid6es   retlradas   via   Internet   deverao   vir   acompanhadas   de   sua

autenticidade  emitidas  urn  dia  anterior  a   licita?ao   pelo   site   a  fim   de  agilizar  o  andamento,   caso

contfario a  PREGOEIF30 suspendera o certame ate que se verlfique as devidas autentlcidades.

11.1.4. Relativos a Qualificaeao Econ6mico-Financeira:

a)   Balan?o   patrimonial   e   demcinstrag6es   contabeis   do   thltlmo   exercicio   social,   ja   exigiveis   e
apresentados  na forma  da  lei,  que comprovem  a  boa  situagao financelra  da  empresa,  vedada  a
sua  substituigao  por  balancetes  ou  balan?os  provls6rios,   podendo  ser  atuallzados  por  indices
oficials  quando  encerrado  ha  mais  de  3  (tres)  meses  da  data  da  apresentagao  da  proposta   0
balango   devera   ser   reglstrado   na   Junta   Comercial,    sendo   acompanhado   da   Certidao   de
F3egularidade  Profissicinal  do  contador para flns  de assinatura  do trabalho tecnlco  nos termos da
F3esolugao   CFC   n.a   1,402/2012,   Art,   20,   Paragrafo   dnico    Para   comprovar   a   boa   situagao

demonstrag6esfinanceira,  as  licitantes  terao  que  apresentar junto  ao  Balan?o  Patrimonlal  e  as
contabeis,  a analise devldamente asslnada pelo contador responsavel,  dos
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ILO =  indice de  liquidez corrente,  com valor  igual  ou  superior a  1,00;

ILG  =  lndice de  liquldez geral,  com valor igual  ou  superior a  1,00,

GE = Grau de endividamento,  com valor igual  ou menor a 1,00,

ONDE:

lLC = 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

OBSEF3VACAO'  Os  indices acima  deverao ser demonstrados  pelo  pr6prio  licitante,  em  mem6ria
de  calculos  assinada  pelo  contador  responsavel  pelo  balango,   para  posterior  verificagao  pela
Comissao.

b)  Nos  casos  de  empresas  recem-criadas,  a  exigencla  prevista  no  artigo  31,  I   da  Lei  8,666/93,
sera  atendida mediante a apresentaeao do "Balaneo de Abertura"

c)  cerfidao  de  Falencia  e  Recuperagao  Judicial  ou  Extrajudicial  expedida  pelo  F6rum  distribuldor da
sede  da  pessoa juridica,  em  que conste  o  prazo  de valldade  e,  nao  havendo,  somente  sera  aceita
com a data de emissao nao superior a 90  (Noventa) dias

12. PARTICIPA¢AO

®

DE MICRO EMPRESA (ME), EIVIPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

121  Nos  termos dos  arfigos  42  e  43  da  Lei  Ccimplementar  n°  123,  de  14/12/2006  e  altera?ao  dada

pela   Lei   Complementar   147/2014,   as   microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   deverao

apresentar toda  a  documentagao  exigida  para  efeito  de  comprovagao  de  regularidade fiscal,  mesmo

que esta apresente alguma restrigao

12.11   Havendo  alguma  restrigao  na  comprovagao  da  regularidade  fiscal,  sera  assegurado  o  prazo

de  05  (Cinco)  dias  uteis,   cujo  termo  inicial  correspondera  ao  momento  em  que  a  proponente  for

declarado o vencedor do certame,  prorrogaveis por lgual  perfodo,  a criteno da Administragao  Pdblica,

para  a   regularizagao  da   documentagao,   pagamento   ou   parcelamento   do  debito,   e   emissao  de

eventuais  certid6es  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidao  negativa   Eventual  lnterposigao de

recurso contra a decisao que declara o vencedor do certame nao suspenders o prazo supracitado

122   A   nao   regulariza?ao   da   documentagao   no   prazo    previsto   no   subitem   1211,    impllcafa

decadencia do  direito  a  contratagao,  sem  prejuizo  das  sang6es  previstas  no art.  81  da  Lel  no 8 666j

de  21   de  junho  de  1993,  sendo  facultado  a  Administragao  convocar  para  nova  sessao  ptlblica  os

Iicitantes remanescentes,  na ordem de classificagao, para contratagao,  ou revogar
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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`  comci  consta  do  inciso  Xvlll,  do  artigo  4°,  da  Lei  10 520/2002  ficando  os

demais  licitantes desde  logc]  lntimados  para apresentar contrarraz6es em  igual  ndmero de dias,  que

comegarao  a  correr  do  termino  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imedlata  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   Mumcipal   de  Cachoeira  do  Piria,   que

podera.

13 31  Motivadamente,  reconsiderar a decisao,

13 3 2  Manter a decisac),  encaminhando a  recurso para a Autorldade Compe{ente,  conforme Art   109,

§ 4o,  da Lei n° 8,666/93

134   0    acolhimento   de    recurso    importafa    a    invalidagao    apenas    dos   atos    insuscetiveis   de

aproveitamento.

13 5  Decididos  os  recursos,  a  autoridade  competente  fara  a  adjudicagao  do  objeto  da  llcita?ao  ao

licltante vencedor.

13 6 0s autos dos procedimentos permanecerao com vistas franqueadas aos  lnteressados,  na sede

da  Prefeitura  Munlcipal de Cachoeira  do  Piria

13`7  Na  ausencla  de  manifestagao  de  inten?ao  de  interposigao  de  recursos  ou  ap6s  decisao  dos

o        mesmos,    o    Pregoelro    devolvera    os    envelopes    de    "HABILITAGAO"    invlolados    aos    llcltantes
desclassificados podendo, todavia,  rete-los

14. ADJUDICACAO E DA HOMOLOGA?AO

141   A  Pregoeiro  adjudicara  objeto  da  licita?ao  aci  licitante  vencedor,   quando  inexistir  recurso  ou

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

competente

14,2    Decldidos    os    recursos    porventura    lnterpostcis    e,    constatada    a    regularidade    dos   atos

procedimentais   pela   autoridade   competente,   esta   adjudicara   o   objeto   ao   licitante   vencedor   e

homologara  o procedimento  licitat6no.
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DECRETO 7.892/2013 -Art. 7 Pafagrafo 2°

§ 2'J Na licita?ao para reglstrci de pregos nao e necessario indicar a dotagao orgamentana,  que

somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou outro instrumento  habil,

16. DAS CONDlgoES PARA CONTFIATACAO

161,   Ap6s a acljudicagao do objeto da  licitagao pelo Pregoeiro,  e a vlsta do julgamento  pelo Prefeito

Munlcipal  efetivara  juizo  de  conveniencia  acerca  do  prcicedlmento  licitat6rlo,  podendo  homologar  o

certame ou,  se for o casci,  mediante decisao fundamentada,  revogar a  licitagao

•      ::r: asusTn:r:emz aH;t:°::gRa::[srt::e::ap:e°?:t:Toapnrtaezr:°:e°:t:'C:t5a:::nsc:;ads,:I:'Cd::I:S serao convocadc]s

a)  Para  fins  de formalizagao  da  Ata  de  Registro  de  Pre?os,  devera  ser  respeitada  e  especificada  a

ordem de classlfica?acj do certame e a quantidade de fornecedores a serem  registrados

163      A  Administra?ao  podera   prorrogar  o   prazo  fixado   no   Item   anterior,   por   igual   perfodo,   nos

termos  do  art   64,   §  1°  da  Lei   Federal   n°    8 666/93,   quando  solicitado  pelo  licitante  classificado,

durante  o  seu  transcurso,   e  desde  que  ocorra   motivo  justificado,   aceito  pelo  ente   promotor  do

certame

164    Como   condigao   para   celebragao  do   contrato   e  durante   a   vigencia   contratual,   a   Licitante

vencedcira devera  manter as mesmas condig6es de habilitagao e quallflcagao exigldas na  llcitagao

17. PAGAMENTO, DO FATURAIVIENTO E DO REAJuSTE

® 171   Ap6s a  prestagao dos servigos  solicltados,  a  contratada devera  protocolar  no setor  requlsitante

Nota  Fiscal/  DANFE,  ate  o 5  (Qulnto)  dia  do  mss  subsequente  ao  mss de  referencia,  especificando

produtos e servigos correspondente e seus valores em  moeda  naclonal,  devendo estar formalmente

atestada pelo setor o qual recebeu os produtos

17 2  0 pagamento sera efetuado a CONTRATADA atraves de transferencla bancarla diretamente na

conta, vedada transferencias para outras contas,  em ate 30  (trinta) dias ap6s a Nota de Empenho

17,3    0   pagamento   somente   sera   efetuado   mediante   apresentagao   da   regularldade   flscal   e

trabalhista junto a nota fiscal

a  1)  F3egularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  a  Certldao  Conjunta  Quanto  a  Divida  Atlva  da

Uniao,  fornecida pela  Procuradoria da Fazenda Nacional  (

a 2)  F3egularidade para com a  Fazenda  Estadual,  as certid6es emitidas pela Secretaria de  Estado
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no      slte      da      SEFA     -     Secretaria      de      Estado      da      Fazenda,      emitldas pelc,      s,te

a 3)  F3egularldade para com  a  Fazenda  Munlcipal,  a certidao negativa de debito municipal emitida

na sede da licitante

b)   Regulandade  do   Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Servigo  (FGTS),   por  meio  do  CF3F  -

Certlficado    de    F3egularidade    do    FGTS,    emltido    pelo    slte    da    Calxa    Econ6mica    Federal,

demonstrando  situagao  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sciciais  instituidos  por  lei,  emitldo

no site  (

c)  lnexistencla de debitos  inadimplidos  perante  a  Justiga  do Trabalho,  por meio da CNDT -Certidao

•        Negativa de DebitosTrabalhistas,  emitida pelo site L \

18,DA VIGENCIA

1810 prazo de vigencia dessa  Ata de  F3egistro de  Pre?os e de  12  (doze)  meses,  contados da data

de sua assinatura

18 2,  0 prazo de vigenc.ia das contrata?6es decorrentes desse  registro de  preQos apresentara  como

termo  inicial  o  receblmento  da  Nota  de  Empenho/ordem  de  fornecimento  ou  data  de  assinatura  do

contrato,  e como termo final  o  recebimento definitlvo do  objeto  pela  Administra?ao,  ou  finalizagao do

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

1 9. sANe6Es ADMINISTRATIVAS

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

falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execugao  de  seu  objeto,   nao  mantlver  a

proposta,  falhar  na  execu?ao  do  contrato,  comportar-se  de  modo  inid6neo  ou  ccimeter 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

coma,  que dentro do prazo de validade de sua proposta  nao assinar o contrato ou  retirar instrumento

equlvalente  aplicam-se,  segundo a  natureza e  gravidade  de falta,  assegurados  a  ampla  defesa  e  o

contradit6rio,  as  san?6es  prevlstas  nos art.  86  a 88  da Lel  Federal  n° 8 666/93 ou em dlsposltivos  de

norma que vlerem  a substltui-la

19 3  0  fornecedor  que  nao  emltlr  as  Notas  fiscals  com  a  especificagao  dos  servigos  prestados

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

(doze) meses
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19 4  Sem  prejuizo  das  san?Cles  cominadas  no  art.  87,I,Ill  e  lv,  da  Lei  8 666/93,   pela  inexecu?ao

total  ou  parcial  do  objeto  adjudicado,  a  Administra?ao  garantira  a  pievia  e  ampla  defesa,  aplicar  a

Contratada  multa  de  ate  10%  (dez  par  cento)  sobre  cj  valor  adjudicado,   mediante  instauragao  de

processo para averlguagao

19 5 As multas previstas nesta segao nao eximem a adjudicatana da  reparagao dos eventuais danos,

perdas ou prejuizos que seu atc] punivel venha causar ao  Municipio de Cachoeira do Piria

20. DAS DISPOSIC6ES GERAIS

20.1  E  facultada  ao  PF3EGOEIRO ou  autoridade superior,  em  qualquer fase  da  licitagao,  a  promogao

de  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrugao  do  processo,  vedada  a  inclusao

posterior de documento ou  informa?ao que deveria constar no ato da sessao ptlblica

20,2  A  autoridade  competente  para  determinar a  contrata?ao podera  revogar a  licitagao  por  raz6es

de  interesse  ptlblico derivadci de fato superveniente devidamente comprovado,  pertinente e suflciente

para justificar tal  conduta,  devendo anula-la  por  ilegalidade,  de oficio ou  por  provocagao de  qualquer

pessoa]  mediante ato escrito e fundamentado.  F3eda?ao de acordo com  o Art  49 da  Lei 8 666/93

20 21   A anulagao do procedimento induz a do contrato

20 2,2   0s  licitantes  nao  terao  direito  a  indenizagao  em  decorrencia  da  anula?ao  do  procedimento

licitat6rio,   ressalvado  o  direitci  do  contratado  de  boa-fe  de  ser  ressarcido  pelos  encargos  que  tiver

suportado no cumprimento do contrato

20 3  0s proponentes assumem todos os custos de prepara?ao e apresenta?ao de sua proposta e ao

6rgac]  nao sera,  em  nenhum  caso,  responsavel  por esses custos`  independentemente da condugao

ou do resultado do processo  licitat6rio

20.4.   Os   proponentes   sao   responsaveis   pela   fidelidade   e   legitimidade   das   informag6es   e   dos

documentos apresentados em qualquer fase da  l!citagao.

20 5   Nao  havendo expediente ou  ocorrendo qualquer fato sLlpervenlente que impeea a  realizagao do

certame na  data  marcada,  a  sessao  sera  resignada  para  o  primeiro  dia  dtil  subsequente no mesmo

horano 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 "vencimento"   S6 se iniciam  e vencem  os prazcls em  dias de expediente normal da

Administragao Publica  Municipal  de Cachoeira  do Piria

20.7   As  normas que disciplinam  este pregao serao sempre  interpretadas em favor da amplia?ao da

disputa entre os interessados,  sem comprometlmento da seguranga do futuro contrato

20.8   A  existencia  de  pre?os  registrados  nao  obriga  a  Administra?ao  a  contratar,  facultando -se  a

realizagao de  licitagao especifica  para a  prestagao de servigos  pretendida,  assegurada

ao fornecedor em  igualdade de condlg6es  (Decreto n° 7 892/2013 -Artlgo 16)

a  preferen
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20.9.  A homologagao do  resultado desta licitagao nao implicara d!reito a  contrata?ao

2010   Aos casos omlssos aplicam-se as disposig6es constantes da Lei  10 520/2002,  da  Lei 8.666/93

e o Decreto no 7 892/2013 e alterag6es pelo decreto n° 8 250/2014

20.11.  Sao parfes  integrantes deste  Edital

a) ANEXO  I -Termo de F3eferencia,

b)  ANEXO  11 -Mlnuta da Ata de  F}eglstro de Pre?o,

c)  ANEX0111  -Minuta do Contrato,

d) ANEXO  IV -Modelo da Prciposta,

e)  ANEXO V -Minuta de Carta de Credenciamento,

f)  ANEXO Vl -Declara?ao de requisito de habilita?ao,

g) ANEXO Vll -Modelo de Declaragao  lnexistencia de fatos  impeditivos;

h) ANEXO VIll -Declara?ao de  ME/EPP

I)  ANEXO IX -Declaragao de  Empregador

I) ANEXO X -Declara?ao de Elaboragao lndependente de Proposta

Cachoeira do Pirla  (PA), 25 de  Margo de 2019
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ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

1  1 ` a presente Termo de F2eferencia tern como objeto a Aquisicao de Material de expediente para

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

2. JUSTIFICATIVA

Tendo   como    base    o    Principio    da    Continuidade    dos   servigos    pclblicos,    segundo    o   qual    a

Administra?ao   Pdblica   executa   suas   atribuig6es   essenciais   ou   necessarias   aos   administrados,

entende-se  que  a  aquisi?ao  objeto  deste  Termo  de  Referencia  e  imprescindivel  para  manuten?aci

desta Prefeitura e Secretarias.

Sendo  assim,   o  servigo  pdblico,   como  atividade  de  lnteresse  coletivo,   visando  a  sua  apllcagao

diretamente  a  populagao,   nao  pode  parar,   deve  ele  ser  sempre  continuo,   pois  sua  parallsa?ao

tc]tal,  ou  ate  mesmo  parcial,  podera  acarretar prejuizos aos seus usuarios.

Diante do exposto,  vemos  a  importancia da  aquisieao dos  itens solicitados

3. MEITODOLOGIA

3  1    A  presente  aquisl?ao  sera   realizada  por  meio  de  processo  licltat6rio,   na  modalidade  Pregao

Presencial,  utilizando o Sistema F3egistro de  Pregos,  observando os dispositivos legais,  notadamente

o  disposto  na  Lel  Federal  n°   10 520/2002,   Decretos  Federais  nrJ   3 555/2000  e  7 892/2013,   bern

como,  pela  Lel  Complementar n\=   123/2006  e alterag6es posterlores,  apllcando-se,  subsidiariamente,

as disposlg6es da  Lei Federal  n°  8 666/93 e pelas condig6es e exlgencias estabelecidas em  Edital

®        4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA IVIODALIDADE DE LICITACAO
4.1     A  escolha  da   modalidade  de  licitagao  denominada  Pregao  Presencial  justiflca-se   pela   malor

rapidez em sua execu?ao,  pela transparencia que a modalidade proporciona,  e pela possibilidade de

se  obter  pregos  mais vantajosos  para  Administra?ao,  alem  da  possibilidade  que tern  os  licitantes  de

reduzir pre?os durante a fase de lances.

Ainda  assim,   atraves  dessa  modalidade  de  licitagao  a  Administragao  Ptlblica  seleciona  a  melhor

oferta,  visandct a aquisi?ao de  itens comuns

A  Lei  n°  8 666/1993  estabeleceu  em  seu  art   15,   inclso  11,  que  as  compras,  sempre  que  possivel,

deverao  ser  processadas  por  melo  de  SF3P    Considerando  que  a   Lei   de   Licitag6es  estabelece

normas  gerais  sabre  licitag6es  e  contratos  administrativos  no  amblto  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  § 30,  do  art   15   Na  esfera  federal,  o  assunto  e

tratado pelo Decreto n°.  7 892Z2013
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Ainda assim,  segundo o  Superior Tribunal de  Justlga -STJ  e  orientag6es da Controladoria  Geral  da

Uniao -CGU,  o § 3°,  do art   15,  da Lei  n° 8 666/1993 e  autoaplicavel,  asslm,  os estados e mumciplos

podem  realizar licita?ao por melo de  registro de pregos mesmo sem as  respectivas  regulamenta?6es

par  decretos    No  entanto,  deverao  dlsciplinar  no  edital  da  licitagao  todos  os  requisitos  necessarlos

para  realizagao do certame por SF3P

a  Municlpio  de Cachoeira  do  Piria/PA  nao  disp6e de  Decreto  Mumcipal  que  regulamente  o  Sistema

de   F3eglstro   de   Pregos,   sendo   assim,    adotara   o   disposto   no   Decreto   Federal   n°.   7892/2013>

conforme clausulas constantes no Edital de Licitagac)

Com  efelto,  esta  modalidade  de  IIcita?ao  na forina de  Pregao  presencial  para  registro de  pre?os que

tern como objetivo a aquisigao de materiais de consumo`  que tern como fundamento atender a varios

6rgaos  desta  Administra?ao  Municipal,  levando  em  consideragao  as  caracteristicas  do  produto,  pois

havera  a  necessidade  de  contratag6es  frequentes   Alnda  assim,   pela  natureza  do  objeto,   nao  e

possivel  clefinir  previamente  o  quantitatlvo  a  ser  demandado  pela  Administra?ao,   sendo  portanto,

justificavel  a ado?ao do  referido sistema de compras.

0   Slstema   de   F3egistro   de   Pregos   sera   adotado,   pois   e   o   slstema   de   compras   pelo   qual   os

lnteressados  em  fornecer  materlals,   equipamentos  ou  servigos   ao   pcider  publico  concordam   em

manter os valores  registrados  no 6rgao  competente,  corrigidos ou  nao,  por urn determinado  periodo

e fornecer as  quantidades sollcitadas  pela Administragao  no  prazo  previamente estabelecido,  sendo

que a Adminlstra?ao Ptlbllca nao e  obrigada a contratar quaisquer dos itens  registrados

5. EspEciFlcAe6Es DO OBUETO.

5 1.  As aqulsig6es constam no quadro a seguir descriminados,  onde estao especificadas as unidades

de medida e quantidades

=   =-:::i-
DESCR19AO

Agenda anual  uma pagina
capa de pape'ao.
Alfinete  de  seguranga
unidades

3        lAlfin

_TThN15

por dia,  marcador de pagina,  mapas,

n°  03,  em  ago  niquelado.  Caixa  c/

ete de seguranga n°01
netes colorido p/

ago caixa c/  100.
Caixa c/ 50 unidade

ofada   para   carimbo   com

iifoli;T=
aTFal-Tho
aTfal__._5ijtjI

tampa   plastica   n°   3,   medindo

:epvr:;i::dadmeen::rc,8d°o:2°nmaT.c::{enadzou''a,'caor:rjaE:bbsai:::t:|Unidade
individual arcondicionados em caixa.

para   carimbo   comAlmofada tampa   plastica   n°   3,   medindo
aproximadamente    80x20mm.    Cor    preta,    laranja    absovente
revestida     de    tercido,     nao     contendo     alcool.     Embalagem

!di.vidua`! arcond.i.cion.a`dos em caix.a.
formato  ana-triao,corpo  plastico i

Unidade

LI L  i JJWRIHEpagador  p/  quadro  branco,
reto, feltro especialsubstuivel.
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Apontador  de  lapis  com  dep6sito  regular,  confeccionado  em
ago   inoxidavelem   material   termoplatico

11

com   furo      c6nico   e
lamina   de   ago   inoxidavel   temperado,   fixado   com   parafuso
metalico,   sem   ondulag6es,perfeitamente   ajustada   e   afiada,
formando urn conjunto com  uniao rigida, sem folga, afim de nao
macerar ou  mastigar a  madeira   do  lapis,.  Dep6sito em  plastico
transparente.  Altar  resistencia  e  6tma  apontalidade.  Caixa  com
no minimo 24 unidades,

Bastao de silicone de cola quente p/ pistola eletrica,  bastao fino

..       'lE':

dida aproximada 7,5mmx30cm
stao  de  silicone  de  cola  quente  p/

grosso.
pistola  eletriL+,  bastao

Medjda aproximada  11,2mmx30cm
Bloco  de  recados,  material  papel,  cor  amarela,  autoadesivos,
medindo 76mmxl 02mm, copm  100 folhas.
Borracha branca escolar pequena. Caixa
Borracha   duas   coresmarca   do   fabrificante   nas   diuas
caixa com 40 unidades.

ponteira  branca.

16

partes

I

Caixa

i     caixa-

Caderno  brochura,  costurado,  capa  dura  em  cores  variadas,
com  no  minimo 80 folha,  pautado e  mageado frente e verso,  as
linhas  devemser  coincidente  em   ambas  as  faces  0  produto
devera  apresentar  indentificagao,  marca,  data  da

i selo do  lNMETF

17     !Caderno  capa300 folhas, paul

118i
5aderno  capa
sem arame cap:F Caderno  de  de
capa e contraca

22

dura  grande,   15  materia,  c/  aproximadamente
espiral
c/  aproximadamente

tadas,
folhas,  pautada

senho,  48  folhas,  isentas  de  imprerssao,  com i
pa flexiveis.

Caderno de musica
aixa arquivo

i:
polionda -10cm

alculadora      cientifica      (altura      2.00cm,      Iargura      9.00cm
)rofundidade  16.00cm  -peso  125,009  240 fung6es.  Visor  de  2
inhas   e   12   digitos.   Memorias   variaveis.   Funeao   estatistica
Hiperbolico.

I calcJin; de   mesa  com   12   digitos,c/  pilha  AA,4  operagao
basicas, memoria, alimenta?ao solar.
Caneta  esferografica  azul  de  excelente  qualidade  ponta

xa c/ 50 unidade.

unidade

Unidade

Unidade

Unidade

unidade

neta  esferografica  preta  de  excelente  qualidade
caixa c/ 50 unidade.
Caneta  esferografica  vermelha  de  excelente  qualidade
fina caixa c/ 50 unidade.

Av. GetL]lio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.61
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Caneta   idrografia   ponta   fina   estojo   c/12   unidades   c/
variadas
Caneta idrografia  pontai-EE=

36

grossa  estojo

Caneta  marca  texto,  material  plastico,
cores sortidas. Caixa com 12 unidades
Caneta para EVA
Caneta porosa ponta fina

aneta porosa ponta grossa

c/12  unidades  c/

cores|     Esto

tipo  ponta  fluorescen

froaHFT-Trfe7FT
oirro.no  Tamanho  A4(210x297mm)  e  espessura  de  0,30mm,
apa  para  encadernagao  na  cor  cinza

pacotes com  100 unidades. Produto de 6tima qualidade.

Carbono caixa com  100 unidade  cor azul
Carfolina  140g, medindo  aproximadamente  500x660mm,

olina.       material      celulose gramatura
dimens6es  minima    5cm  de  largura  po  66cm  de  comprimento,
Cores variadas.

Clips  metalico tamanho 2/0,  caixa com  50  unidades,  niquelado,
com informa€ao do revestimento na embalagem.

Clips  metalico tamanho 3/0,  caixa com  50  unidades,  niquelado,
informagao do revsetimento na embalagem.

niquelados, com  informaeao do revestimento na embalagem.

41

_3|OJ
430a
10

Caixa

CaixaL
Clips     metalico     tamanho     4/0,     caixa     Com     50     unidades,!     caixa

clips  metalico tamanho 6/0,  caixa i-oTrrilloTlfiTdEaE5-:niqueiado,
nformgao do revestimento na embalagem.

metalico tamanho 8/0,  caixa com  25  unida-d==T-niquelado,
com informagao do revestimento na embalagem.

Cola 6Fafr5a Iiquida,  lavavel,  com
nao   inflamave,   com
plastico com 500g.
Cola  branca  liquida,
nao   inflamave,   com
plastico com 90g
Cola  c/ gliter colorida

Caixa

Caixa

=6-=jri-iaFiariaT6FXTc+
CRQ   do   quimici   responsavel.   Frasco|    Frasco

lavavel,  com  secagem  rapida,"E]H  HEnlE±L  i

CRQ   do   quimici   responsavel.   Frasco-
25g,  nao t6xica,  p/ fazer relevos coloridos

e  pintar-sobre  papel  e cartolina c/ acabamento  brilhante.  Estojo
e 6 unidades c/ cores  diversas.
ola para   EVA,   liquida,   Iavavel,   com   secagem

t6xica.   nao   inflamavel,   com   CRQ   do   quimico
Frasco plastico com 40 gramas.

Av. Getrilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do

rapida,
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Cola para  isopor,  liquida e lavalvel, com nao somvel,  nao t6xica,
nao  inflamavel,  com  CRQ  do  quimico  responsavel  com   500
gramas.
Cola para isopor, liquida e lavalvel,  com nao soluvel.  nao
nao   inflamavel,   com   CRQ   do   quimico   responsavel   com   90
gramas.
contra  capa  para  encaderna?ao na  cor  Preto  modelo  PP line  / i

PP   Couro   no   Tamanho   A4(210x297mm)   e   espessura   de
0,30mm,    pacotes    com    100    unidades.    Produto    de    6tima
qualidade.
Corretivo  liquido  a  base a-eTria, sem
aplicador tipo  pincel.Frasco com 18  ml.

Frasco

odor,   nao  t6xico,com

Corretivo   tipo   fita   ,   sem   odor   ,   nao   toxico   e   seguro
criangas. Caixa com
dicionario

12  unidades de  18ml.

DVD-R gravavel virgem 4.7_EFTo_pe

Envelope

gb. Pacote c/ 100 unidades.
branco ou amarelo 24mmx34mm.
formato

na cor branca

Estilete

oficio p/ transporta e armazenar documentos

tipo saco off 909 26mmx36mm
largo, material    corpo    plastico   superesistente,    com

lamina  retratil  de  ago,  de  aproximadamente  13,2cm  de  largura
cores varlaaas.

L57
E-stilete    largo,    material    c
lamina   retratil   de   ago,   dt
qualidade.

58 Etiquetas auto adesivas, fo

59
Extrator para grampo ago il

I medindoaproximadamente
26/6

160 Fita adesiva dupla face bra

C0rpo plastico   superesistente,   com

Unidade

1 .430

unidade   I     1.400

unid

EEEEE
aproximadamente   18mm   de   alta|  Unidade

rmato 210x297 A4.
formato escaoula,

15 cm d comprimento p/ grampos

mELJm
Fita adesiva durex 48x50

adesiva
primento.
adesiva

material     crepe, cor     bege,     largura     50mm!       Roio

para  empacotamento material Fro_ri+
marron, tipo mono face,  largura aprox. 500mm e   e comprimento
50 metros.

unidad

Fita adesiva transparente, tamanho
Fita crepe

19mmx50m.

medindo aproximadamentel 8mmx50m
Fita gomada 48x50m. p/ empacotamento.
Folha    de    EVA    A4    fina,    cores    variadas,

40x48cmaproximadamente
Folha   de   EVA   A4   grossa,   cores   variadas,
aproximadamente grossa,
Folha de isopor.

40x48cm.
Medidas  100cmx50cmx05mm

roTFTa lisas    c/

folhas    lisas   c/I

Av. Gett]Iio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000
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Grampeador  p/ grampo  23/13,  com  corpo  plastico  em  ago,  cor
preta.  Dep6sito  de  grampos  dotado  d  sistema  de  mola  de  ago
am  espiral  com  aeao  por  compressao.  Base  dotada  de  pega I  Unidade
antiderrapante     em     lastico     ou     borracha.     Capacidade     de|
grampear ate  100 folhas de papel.
Grampeador p/ grampo 26/6, com corpo fabricado em ago, cor
preta  . Dep6sito de grampos dotado de sistema de mola de ago
em espiral com agao por compressao. Base dotada de pega
antiderrapante em  plastico ou borracha.capacidadede grampear
ate 20 folha de apel 75g/m2

I

Grampo p/  grampeador  galvanizado  modelo  23/13.  caixa  com
5000 unidades
Grampo p/ grampeador galvanizado modelo 26/6. caixa com
5000 unidades.
Grampo p/ pasta trilho 80mm.

Grampo  plastico injetavel   polipropileno, branco para arquivar
documentos. Para ate 200 folhas,

lsopor, folha fina,  n°  15mm, Pacote com no maximo 20 folhas.

77+s-6i6Ti6Tha no 20  mm.

pis  grafite
comum tipo escolar caixa com 50

Lapis de cor caixa com  12 cores grande
F6=ZiEiila-~c-6ffiTJo-ifiiaTade

Liga elastica grossa pacote com 1/k8

in_din_.

Livro ata sem margem, pautada e numerado, com  100 folhas
dura, cor preta, tamanho oficio.

Livro ata sem margem, pautada e numerado,
dura, cor preta, tamanho oficio.

r .- fl /_9
<   ``    `!__   `--.

Fib.i:':r-.`1

L`
Unidade

Caixa      '1       245

Caixa
iiiii

idadei      385
_                                  )         __,_

com 200 folhas,

de ponto 1/4, com aproximadamente 106 folhas, formato
aproximada 154mmx2016mm

86

a;`

capa em papelao.
[ivi6iTe~-FF6To-colodecorrespondencial/4,coml00folhas.

+r-gTfraa6Tp7=rTtineTffi
LVHeLrty9.t±

88

a-ciTTie6i Ideal   para Iapis/clips/ 1

-Fapel  40  kg,  cor branco  e  amarelo,  medindo  aproximada

60x96cm.
Papel A4, cores variadas

material gramatura     75g/inalcalino,
90 I 210x297mm, copr branca, cx c/ 10 r

91 Papel camur9a, formato 40x60cm ctri Papel carbonoin Papel carmim, formato 48x66cm, co

esma.
cores variadas .

Unidade  I        55

10
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pacotes com 50 folhas.
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papei  cartao ,  cores variadc;¥TgJ;a°::::.r3a6°d/:0:Lo-0:inimo  280g/in I   pacote

1'95 Papel casca de ovo,cor branca, tamanho A4,180g/m2. i    Pacote    I      800
196 Papel com pauta c/400fls. Resma 150

97
lpapel   couche,   formato,   A4   na   cor   branca,   pacote   com   50

Pacote
i1170II

folhas.

98 Papel  crepon, formato  minimo 0,48x200m.  Caixa com  40  rolos,

La,xaL230cores variadas.
99 Papel de seda, formato minimo 50cm cores variadas. I  uniaaae 2_1j_5_d_I

1100I
Papel     laminado,     impresso     com     cor=~-vTvi;~-~e     brilho

I      Folha
95intenso,dimes6es 49cmx59cm cores variadas.

1101 Papel madeira Folha 150
1102 Papel micro ondulado, far-in-alo 50x80cm cores variadas Folha 1.100

103
i :aa,£:!c#'ti%Sr°:8Laamsatura  75  g/in  na  Cor  branca  tamanho  A4

Caixa 10

104 Papel selofane, formato minimo 5ox7ocm, cores vTafTaFa=T~~
-   Folha

i     1.200

105+Papel  verge  180/in,  a-4  210x297in-in--cor  branca,   embalagem
I     caixa

I1740

c/50 folhas

106
Pasta arquivo Az, com  lombo 8cm de largura,tamanho oficio LL,1   unidade 735
em papelao reforgado, com ferragem de metal.

107 pasta Az, tamanho grandTTombo largo Unidade  I     1.030

LogI
|Pastaca[arf-agoc/capaecontracaparevestidaemplastI-clF--+

I   Unidade 70

1109 Pasta  de  cartolina  plastjficada,com  elastico,gramatura  minima
Unidade

15ooI

290g/in, cores variadas.
tto I Pasta escolar c/ elastico c/ cores variadas. Unidade 1.060lit Pasta oficio de p[astico transpare:fife com elastico. I   Unidade 250

112 Pasta sanfonada oficio n° 2 Unidade _400     i
Pasta
haste

suspensa   marmorizada,   em   papel   com   plastificagao,
fixagao  das

unidadeI i      2.31o      III. Dimens6es-

70i     Caixa
simultaneos. i

1182I           I
plastico  para

i   unidadeIhas de papel

simultaneos.
I I

com   ponteiras   de   plastico,   grampos   para
de papel transparente com  etiqueta de pape

proximadamente de 360mmx24mm

aFcevejo  latonado.caixTa c/-100 unidade.
Perfurador   de    papel    para    realizar   dois   furos
Fabricado  em  a?o  dotado de  alavanca  e  dep6sito
residus de papel. Capacidade p/ perfurar ate 25 fol
100 gm2

papel    para    realizar   dois   furos

116

I Fabricado  em  ago  dotado de  alav

I residus de  papel.  Capacidade  p/ F
( 75gm2

117 I Pilha AA  .
118 PINCEL at6mico cor azul recarreg
119 PINCEL at6mico cor preto recarre

Vanca e  dep6sito  plastico  para
ate 25 folhas de papel Unidade  I       18

perfurar

(Par

Unidade
Unidade!        30

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  (91 ) 3447-1439
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PINCEL at6mico cor vermelho recarregavel
FTn-cel  marcador para  quadro
recarregalvel na cor azul
Pincel  marcador  para  quadro
recarregalvel na cor preta.

Unidade

branco,  ponta  redondada,  media I  unidade

ponta  redondada,  media

Pistola de cola quente para bastao fino de  11_Fiin
de cola quente

Prancheta   duratex.

iiiE_

afro,T5nd
para bastao grosso de 110v/220v.

Quadro de aviso em feltro, modura em aluminio, medindo
1 ,20mxo
Quardo

90m
magnetico, branco,moldura    em    aluminio,    medindo
00m, contendo suporte para caneta e apagador.
magn6tico,    branco,moldura    em    aluminio,    medindo

2,00mxl 20,in, contendo suporte para caneta e apagador.

Unidade

unidade

1001

Regua em poliestireno
Regua em poliestireno

med.20cm
med.30cm

Regua em  poliestireno,  med.50cm.
Tesoura de uso gerall,  lamina em  ago inox 8,21,5
Tesoura  para    uso  diversos
torno de20 cm
Tesoura para EVA sem ponta
Tinta especial p/ carimbo car

_              I   uh_i

em  ago  inox  tamanho  medio  em
Unidadel      315

Unidade

Tinta especial p/ carimbo cor preta.
Tinta para almofada de carimbo, frasco c/ 42ml cor preta.
Tin fa para recarregar pincel  atomico.

tercidos -37ml o frasco com cores diversasTinta para
TNT. Rolo de  loom cores variadas.

de!       215

del      200
iiiEii!E

Caixa
Metro

6.OS SERVICOS
6  1   A  Contratada  devera  iniciar  a  entrega  dos  materials  no  prazo  de  05  (clnco)  dias  a  contar  da

assinatura do Contrato,  com observancia rigorosa das normas do contrato, do Edital e seus anexos.

6 2  A Contratada  devera  utilizar no fornecimento  dos  materiais,  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 materials objeto da  licitagao,  atendidos os  requisitos e

observadas as normas constantes do Edital,

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do  Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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7 2     Fornecer os materials conforme detalhamento constante  no Termo de F3eferencia,  e de acordo

com as pfaticas usuais de mercado e legislagao vigente,

7 3    lndicar  urn  preposto  que  possa  ser  encontrado  mediante  contato  telefonico  durante  o  horario

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

respeito aos assuntos relaclonados a execugao do contrato;

7 4    Manter,  durante  toda  a  execu?ao  do  contrato,   as  condig6es  de  habllitagao  e  de  qualificagao

exigidas no edital,  sob pena de suspensao dos pagamentos ate a devida regularizagao,

7.5.  F3eparar,  corrlgir,  remover,  reconstituir  ou  substituir  as  suas  expensas,  no total  ou  em  parfe,  o

objeto   da   Ata   de   F3egistro   de   Pregos   em   que   se   verlflcarem   vfcios   redibit6rios,   defeitos   ou

incorre?6es,  nao ocasionados pelo contratante,  durante toda a vigencia da Ata e da garantia

7 6   Realizar o  fornecimento do objeto dentro dos padr6es  e  quantidades  requisitados,  garantindo  a

qualidade do objeto fornecido,  segundo as exigencias  legais

7 7   Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao,

7 8   F2esponsabilizar-se  pelos  dancjs  causados  diretamente  a  Prefeitura  de  Cachoeira  do  Piria  ou  a

tercelrc]s,   decorrentes  de  culpa  ou  dolo,   quando  da  execugao  do  forneclmento  ou   presta?ao  do

servl?o,  nao excluinclo ou  reduzindo esta  responsabilidade a fiscaliza?ao ou o acompanhamento pelo

CONTF3ATANTE,

7 9   Levar  imediatamente ao conhecimento do CONTF2ATANTE  quaisquer  irregulandades  ocomdas

no fornecimento dcl objeto,

710   Prestar  informag6es  ou  esclareclmentos  sollcitados  pelo  CONTF3ATANTE,  bern  como  atender

suas   reclama?6es    inerentes   ao   fornecimento   do   objeto,    principalmente   quanto   a   qualidade,

providenciandc]  a   imediata  corre?ao  das  deficiencias,   falhas  ou   irregularidades  constatadas   pelo

CONTF3ATANTE,

7  11   Sujeitar-se a  ampla  e  irrestrlta fiscaliza?ao  por parte do Contratante para  acompanhamento da

execugac)  da  Ata  de  F3egistro  de  Pregos.  A  exlstencia  da  fiscalizagao  de  modo  algum  diminul  ou

atenua a  responsabllldade do Fornecedor F3eglstrado pela entrega de produto

712   lmediatamente ap6s a asslnatura do contrato,  dlsponiblllzar o atendlmento,  fornecendo os  ltens

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  execueao  do  objeto  do  contrato,  incluindo  o

pagamento   de   taxas   e   emolumentos,   seguros,   impostos,   salarios   de   pessoal   empregado   na

prestagao dos servlgos,  encargos  sociais,  trabalhlstas,  previdenciarios,  fiscais e  comerciais e,  ainda,

quaisquer   despesas   referentes   a   entrega,    incluslve   licen?a   em   repartig6es   ptlbllcas,    reglstros,

publicag6es e autenticag6es do contrato e dos documentos a ele

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  (91 ) 3447-1439
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714   Dispor  de  mao  de  obra,   instalag6es,  ferramentas,  materials  e  equipamentos  necessarios  a

prepara?ao  e  a  presta?ao  dos  servi?os/fornecimento  dos  produtos/bens  ora  contratados  na  forma

especificada neste Termo de Referencia,

715   Assumir  inteira  responsabilidade  pelo  fornecimento  do  produto  de  acordcl  com  as  ccjndi?6es

constantes deste Termo de Referencia`

7  16   Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dc)s fornecimentos dos materials,

717    Manter  pessoal  suficiente  para  fornecimento  dos   produtos,   sem   interrupeao   por  motivo  de

ferias,  descanso semanal,  licen?a,  greve,  falta ao servi?o ou demissao de empregados,  os quais nao

terao,  em hip6tese alguma, qualquer relagao de emprego com a Contratante,

718   Executar  diretamente  o  contrato,  sem  transferencia  de  responsabilidade  ou  subcontratag6es

nao autorizadas pela Contratante,

7.19,  F3elatar  a  Admlnistragao  toda  e qualquer  irregularidade verificada  no  decorrer  do  fornecimento

dos produtos,

7 20   Nac]  permitir a  utilizagao de qualquer trabalho do menclr de dezesseis anos,  exceto  na condi?ao

de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos`  nem  permitir  a  utiliza?ao  dc]  trabalho  do  menor  de

dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou  insalubre,

7 21   Apresentar as  Notas  Fiscais/Faturas,  correspondentes  aos  produtos  objeto  da  contrata?ao ao

setor responsavel  pelo  recebimento da Secretaria  Municipal  de Administragao

8 - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

8 1   Efetuar os pagamentos devidos a contratada;

8 2   F3eceber  a  bern de  consumo  e  servi?o  do  objeto do  contratcj,  nos termos,  prazos,  condig6es  e

especlflcag6es estabelecidas no  instrumento contratual ,

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

8 4    Aplicar  a   contratada   as   penaliclades   depois  de   constatadas  as   irregularidades,   garantido   c]

contradit6rio e ampla defesa,

8.6.  Fornecer a  contratada todas as  informag6es,  esclarecimentos,  documentos e demais condig6es

necessarias a execugao do ccjntrato,

8 7   Notificar  a  vencedora,  por  escrito,  sobre  imperfeig6es,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  na

execugao do contrato,  para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias,

8 8   A gestao  e  o  acompanhamento  dci  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  dc) compromisso assumido  com  a

Prefeitura  Municipal  de Cachoeira do  Piria,  as sang6es administrativas aplicadas ao  licitante serao

seguintes

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1



L   ...''' ,,... +,1    l`J    1'    (,I).

ESTAD0 D0 PARA
PREFEITURA MUNIclpAL DE cACHOEmA Do pmlA

cOIVHss.ao PERMINENTE DE LlclTACAO
CIWJ. 01.612.360/0001-07

a

91.1.  Advertencia.

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

9,1.3     Suspensao   temporaria   de   participar   de    licitag6es   e    impedimento   de   contratar   com   a

Administragao,  por prazo nao superior a 5  (cinco)  anos,  nos termos do artlgo 70 da Lei  10 520/02

91.4.   Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragaci  Ptiblica,  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  concedida sempre que o contratado  ressarcir

a  Administragao  pelc)s  prejulzos  resultantes  e ap6s decorrido  o  prazo da  sangao  aplicada com  base

no  inciso anterior.

9 1  5   As  multas  a  que  se  referem  os  itens  acima  serao  descontadas  dos  pagamentos  devidos  a

Prefeitura   Municipal   de   Cachoeira   do   Piria   ou   cobradas  diretamente   da   empresa,   amigavel   ou

judicialmente,   e  poderao  ser  aplicadas  cumulativamente  com  as  demais  sang6es  previstas  nesta

clausula.

9`1.6    Sempre  que   nao   houver   prejufzo   para   a   Prefeitura   Munlcipal   de   Cachoeira   do   Pirla,   as

penalidades  impostas  poderao  ser  relevadas  ou  transformadas  em  outras  de  menor  sangao,  a  seu
criterio,

9`1.7   A  aplica?ao  das  penalidades  sera  precedida  da  concessacj  da  oportunidade  de  ampla  defesa

por parte dcj adjudicataricl,  na forma  da  lei

10 -DO PAGAIVIENTO E CONDIC6ES

10,1.   0  pagamento  sera   efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias,  ap6s  a  entrega  do  documento  fiscal,

conferencia das quantidades entregues e o atesto na nota pelo setor responsavel

10.2.   A  nota  fiscal  devera  vir  acompanhada  de  comprovante  de   regularidade  (certidao  negativa)

perante  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal  do domicnio  ou  sede do  licitante  e comprovante

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

Garantia por Tempo de Servi?o (FGTS)  e Justiga do Trabalho

103     Caso   o   Fornecedor   F2egistrado   gc]ze   de   algum   beneftcio   fiscal,   ficafa   responsavel   pela

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

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

480/04,  alterada  pela  lN n° 706/07,  ambas da Secretaria da F3eceita  Federal

10.4   Ap6s  apresentada  a  referida  comprovagao,   o  Fornecedor  F{egistrado  ficara   responsavel   por

comunicar  a   Prefeitura   Municipal  de  Cachoeira  do  Piria,   qualquer  alteragao  posterior  na  situa?ao

declarada,  a qualquer tempo,  durante a execu?ao da Ata de Registro de Pregos,

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Plria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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10.5   Havendo  erro  no  documento  de  cobranga,  ou  outra  circunstancla  que  impega  a  IIquidagao  da

despesa,   este   ficara   pendente   ate   que   o   CONTRATADO   providencie   as   medidas   saneadoras

necessanas,  nao ocorrendc],  neste caso,  qualquer Onus ao CONTF{ATANTE

10 6.  Se,   por  qualquer  motivo  alheio  a  vontade  do  CONTF3ATANTE,  for  paralisada  a  prestaeao  do

servigo ou fornecimento do produto,  o periodo correspondente nao gerara  obrigagao de pagamento

10.7   Nao  cabers  pagamento de  atualiza?ao fmanceira  ao  Fornecedor  F3egistrado caso o  pagamento

nao ocorra no  prazo previsto por culpa exclusiva deste,

10 8   No  caso de  pendencia  de  liquida?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 0RCAMENTARIA

11.1.     As   despesas   decorrentes   da   contrata?ao   objeto   desta   Licitagao   correrao   a   conta   das

respectivas  data?6es  oreamentarias  dos 6rgaos e  entidades da  Administragao  Direta e  lndireta que

aderirem a contrata?ao e serao especificadas ao tempo da ordem de fornecimento

12 -DAS DISPOSIC6ES GERAIS

12.1.   A   CONTF3ATADA   assume   Integral   responsabilidade   por   danos   materias   e/ou   flnanceiros
pessoais   ou   a   que   causar  a   Prefeitura   Municipal,   ou   a   terceiros,   por   si    representantes   e   ou
sucessores.

Av.  Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piri5 -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91} 3447-1439
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ANEXO  11 -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGisTRO DE pREeos NO Ooof2Oi9
PREGAO PRESENCIAL SRP N° 008/2019

a

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  CACHOEIRA  D0   PIRIA,   6rgao  municipal,   sediada   na  Av.   Gettllio

Vargas -534,  Bairro   Centro,  CEP   68.617-000 -Cachoeira  do  Piria/PA,  CNPJ   01612 360/0001-07,

doravante   denominado   CONTRATANTE,   neste   ato   representado   pelo   Prefeito,   Sr    LEONAF3DO

DUTF3A  VALE,   portador  do   CPF   n°   513970.132-49,   e  Cl   n°   3146775   SSP/PA  e  a   EMPRESA

xxxxxxxxxx,    sediada    a    xxxxxxxx,    n°000,    Ba!rro     xxxx-   xxxxxx,     lnscrita    no    CNPJ    sob    n°

00.000.000/0001 -00j   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,  considerando o julgamento

da   licitagao   na   modalidade   de   pregao]   na   forma   presencial,   para   F3EGISTF`O   DE   PREC;OS   n°

008/2019,  RESOLVE  registrar os pregos da(s)   empresa(s)  indlcada(s)  e qual!flcada(s)  nesta ATA,  de

acordo  com  a  classificagao  por  ela(s)  alcan?ada(s)  e  na(s)   quantidade(s)    cotada(s),  atendendo  as

condig6es previstas no edital,  sujeitando-se as partes as normas cc]nstantes 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

outubro de 2015,  e em conformldade cclm as dlsposlg6es a segulr.

1.    DOOBJETO

1  1         A   presente   ata  tern   por   objetci   a   Aquisi?ao  de   Material   de   expediente   para   atender  as

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

2.    DOS PRECOS, ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS.

2.1         a   prego   reglstrado,   as  especlficag6es  do  objeto  e  as  demais  condi?6es  ofertadas   na(s)
proposta(s) sao as que seguem.

iuiiEL  E±=TE5Ll
DESCRI?AO

anual  uma pagina por dia,  marcador de pagina,  mapas,
capa de papelao.

--u-rye--fH
Unidade;       130

I

12 Alfinete  de  seguranga  n°  03,  em  ago  niquelado.  Caixa  c/  100
CaixaI 400unidades

3 I Alfinete de seguranga n°01  ago caixa c/ 10-dT i      caria_.._ 400
4 Alfinetes colorido p/ mapa. Caixa c/ 50 unidade Caixa 50b____|I-E=-_=i- -<---`-I.-I  . ,

E=

Ei£

Av.  Gett]lio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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#ooxf,amd:dapfreant:arg3£2o:ommt:Trpaa£[j,st,Faara:joa3,ab::::nndt:,
revestida     de     tercido,     nao     contendo     alcool.     Embalagem

)                     I  individual arcondicionados em caixa.
Almofada   para   carimbo   com   tampa   plastica no   3,   medindo!
aproximadamente    80x20mm.    Cor   preta,    Iaranja    absovente
revestida     de     tercido,     nao    contendo     alcool.     Embalagem
individual arcondicionados em caixa.

=TaTaFd-6F p/  quadro  branco,  formato  anat6mico,corpo  plastico
preto, feltro especial substuivel.

i Apontador

r.,..4-/.2f-

=j 1` #=i I : ]`,i

Unidade|       108

Unidade

de   lapis  com   dep6sito   regular,   confeccionado em!
ago   inoxidavelem   material   termoplatico   com   furo      c6nico   e
lamina   de   ago   inoxidavel   temperado,   fixado   com   parafuso
metalico,   sem   ondulag6es,perfeitamente   ajustada   e   afiada,
formando  urn conjunto com  uniao  rigida,  sem folga,  afim  de  nao
macerar ou  mastigar a  madeira   do  lapis,.  Dep6sito em  p]astico
transparente.  Altar  resistencia  e  6tma  apontalidade.  Caixa  com
no minimo 24 unidades,

Barbante
Bastao de silicone de cola quente p/ pistola
Medida aproximada  7,5mmx30cm
Bastao  de  silicone  de  cola  quente  p/  pistol
grosso.  Medida aproximada  11,2mmx30cm.
Bloco  de  recados,  material  papel,  coramare
medindo 76mmxl 02mm, copm  100 folhas.
Borracha branca escolar pequena.
Borracha   duas   coresmarca   do  fabrificante
caixa com 40 unidades.
Borracha ponteira branca.

|Caderno  brochura,  costurado,  capa  dura
com  no  minimo 80 folha,  pautado e  mageado
linhas  devemser  coincidente   em   ambas  as
devera  apresentar  indentificagao,  marca,  dat
selo do lNMETRO

17

Caixa

I

I

I

i        Rolo 60,
etrica,  bastao fino.

Caixa 500
-a--eletrica,  bastao'rixa I500-
=la,  autoadesivos,

pacotT-  21o
!     caix; 75!

fias   diuas   partes
i      caixaI Sol

Caixa 520
irores  variadas,frenteeverso,asfacesaprodutoadafabricagaoe

|unldade

11i5ooi

aproximadamenteCaderno  capa  dura  grande,   15  materia,  c/
300 folhas, pautadas, espiral.

iE
Caderno  capa  dura,  c/  aproximadamente  96  folhas,
sem arame capa preta.

T2ITc~ireifi~6l

Caderno  de  desenho,  48  folhas,  isentas  de  imprerssao,  com
capa e contracapa flexiveis.

de musica.
Caixa arquivo polionda,-10cm.

Unidade 5001

I   Unidade  I     1.7to

iiiiiiiiii+-lIIE-lil
Av. Getl]Iio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000  FONE: (91 ) 3447-1439
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22

Calculadora
profundidade
linhas   e    12
HiDerbolico.

cientifica      (altura      2.00cm,      largura      9.00cm
16.00cm  -peso  125,009  240 fung6es.  Visor de  2
digitos.   Memorias   variaveis.   Fungao   estatfstica

Iadora  de   mesa  com   12   digitos,c/  pilha  AA,4
as,  memoria,  alimentagao solar.

Caneta  esferografica  azul  de  excelente  qualidade
caixa unidade.

ografica
dade.

ografica

preta  de

b6iita  media I  -

excelenre  qualjdade  ponta  fina

vermelha  de  excelente  qualidade  ponta
unidade

i 5_:'::t:' :;f:i:25I
caixa c/ 50 uni

!26 Caneta iin
fina caixa c/ 5(

127L_ Caneta   idrogr
variadas.

28
Caneta  idrogr€
variadas.

129I
Caneta  marca
cores sortidas.

ponta   fina   estojo   c/12   unidades   c/

ponta  grossa  estojo  c/12  unidades

texto,  material  plastjco,  tipo  ponta  fluo
Caixa com  12  unidades.

Caneta para EVA
Caneta porosa ponta fina
Caneta porosa ponta grossa
Capa  para  encadernagao  na  cor  cinza  modelo  PP

-
unidade 110

Caixa flCaixa 20     I
ine  /  PP0,30mm,

I)I     pacote I            10

1      caixa 100
in,  cores

I       folha 1.05o     I

Couro  no  Tamanho  A4(210x297mm)  e  espessura  de
pacotes com  100 unidades. Produto de 6tima

Carbono caixa com  100 unidade  cor azul
Cartolina  140g,  medindo  aproximadamente
variadas.
Cartolina,      material      celulose      vegetal,

qualidade

555ie6-o-rri

ramatura _If
dimens6es  minima    5cm  de  largura  po  66cm  de  comprimento
cores variadas.

Clips mefalico tamanho 2/0,  caixa com  50  unidades,
com informagao do revestimento na embalagem.

39

41

Clips  metalico tamanho 3/0,  caixa com  50  unidades,
com informagao do revsetimento na embalagem.

Clips     mefalico    tamanho     4/0,     caixa     com     50     unidade
niquelados, com  informagao do revestimento na embalagem.

:;]EsjnToert#aoot3omraenvheost:+o:nct:,:::ommba::guen+Jades,

Unidade

FTa+
Caixa

900

Clips  metalico tamanho 8/0,  caixa  com  25  unidades,
com informagao do revestimento na embalagem.

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA
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Cola  branca  liquida.  Iavavel,  com  secagem  rapida,  nao  t6xica,
nao   inflamave,   com      CRQ   do   quimici   responsavel.   Frasco
plastico com 500g.
Cola  branca  liquida,  lavavel,  com
nao   inflamave,   com      CRQ   do
plastico com 90g
Cola  c/ gliter colorida  25g

5Tecagem  rapida,  nao
qufmici   responsavel.   Frasco

t6xica,  p/ fazer relevos coloridos
e  pintar sobre  papel  e  cartolina  c/  acabamento  brilhante.  Estojo
de 6 unidades c/ cores   diversas.

lavavel,   com~Cola   para   EVA,   liquida secagem   rapida,   nao
t6xica,   nao   inflamavel,   com   CF{Q   do   quimico   responsavel.
Frasco plastico com 40 gramas.

ola para isopor, liquida e lavalvel, com nao soltlvel,  nao t6xica
nao   inflamavel,   com   CRQ   do  quimico   responsavel   com   500
gramas.

Frasco

Frasco    i       80

Frasco    i       130

:ao;a ,Pn?,raaj:°v%?,ri:'oq#jd8:aavda:Ve#:onar:sSp°:i::I+en,a::°inxjcgad i   Frasco   I   1.43o
gramas.
contra  capa  para  encaderna?ao  na  cor  Preto  modelo  PP  line  /
PP   Couro   no   Tamanho   A4(210x297mm)   e   espessura   de
0,30mm,    pacotes    com    100    unidades.    Produto    de    6tima
qualidade.

I,11

Corretivo  liqufdo  a  base  de  agua,  sem  odor,  nao  t6xico,com
aplicador tipo pincel.Frasco com  18 ml.
Corretivo

150
I-criangas.Caixa com

51 i aicionario

52 i DVD-R gravavel virg

53 Envelopebranc6Tu-

154i
En-velope formato ofi
na cor branca.

sem   odor   ,   nao   t6xico   e   seg
12  unidades de  18ml.

gb. pacote_em 4,7 c/ 100 unidades.
amarelo 24mmx34mm.
cio p/ transporta e armazenar documentos

Envelope tipo saco off 909 26mmx36mm
Estilete    largo,    material    corpo    plastico   superesistente,    com
lamina  retratil  de  ago,  de  aproximadamente  13,2cm  de  largura
cores variadas.
Estilete    largo,    material    corpo    plastico   superesistente,    com
lamina   retratil   de   a?o,   de   aproximadamente   18mm   de   alta
qualidade.

Unidade

Caixa

Unidade
Pacote

unidade 1.400-
Unidade   I       150

unidade 120

Unidadel       180

Av. Gett]lio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 439
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em  espiral  com  agao  por  compressao.  Base  dotada  de  pega i  Unidade
antiderrapante     em     lastico     ou     borracha.     Capacidade     de
grampear ate  100 folhas de papel.
Grampeador p/ grampo 26/6, com corpo fabricado em ago, cor
preta  . Dep6sito de grampos dotado de sistema de mola de ago
em espiral com agao par compressao. Base dotada de pega
antiderrapante em  plastico ou borracha.capacidadede grampear
ate 20 folha de apel 75g/m2.

Unidade

Grampo  p/  grampeador  galvanizado  modelo  23/13.  caixa  com
5000 unidades
Grampo p/ grampeador galvanizado modelo 26/6. caixa com
5000 unidades.
Grampo p/ pasta trilho 80mm.

rampo  plastico injetavel   polipropileno, branco para arquivar
)cumentos. Para ate 200 folhas,

76
'lsopor,folhafina, n°  15mm. Pacotecom  nomaximo20folhas.      I     C+

'77 Isopor,folha fina, n° 20 mm. C
178 Lapis  grafite lc

T75 Lapis comum tipo escolar caixa com 50 unidade. C
180 Lapis de cor caixa com  12 cores grande Cr_BT -

lapis n°-2 caixa com 50 unidade C
82 Liga elastica grossa pacote com  1/kg Ipa

83
Livro ata sem margem, pautada e numerado, com  100 folhas,icapadura,corpreta,tamanhooficio.

Lun
84 Livro ata sem margem , pautada e numerado, com 200 fb-lF\-a;: --capadura,corpreta,tamanhooficio.

lun

85 Livro de ponto 1/4, com aproximadamente 106 folhas, form-aft---

lunI aproximada  154mmx2016mm, capa em papelao.

Caixa 110I

Caixa 8101II

_caixa
300

Caixa
1301I

Caixa 8oolmo 20 folhas.     +I     Caixa 800

Caixa 80_0_.__-
I     caixa Zoo   -i

caira__ 1245
caixa  _- 110

Caixa 20
I    Pac0te    , 80
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Livro de protocolo de correspondencia  1/4, com  100 folhas.
Unidade

r c- ¢ee
•..;.=`.-.

ado.     impresso     com     cores     vivas     e     brilho
i       Folha       I         95I6es 49cmx59cm cores variadas.

a Folha      I       150

ndulado, formato 50x80cm cores variadas Folha 1.100

lamina
intenso,dimes

madeira
Papel  micro o
Papel  multiuso,gramatura  75  g/in  na  cor  branca  tamanho  A4
caixa com  10 resmas.

uEH=E ;Er6f;Fa~ib+-in-;tb-~Fhi-FTj-Frl6T5ox7ocm

Caixa

coresvariadas.               I     Folha

101
I

1.200

'VV i em papelao reforgado, com f{

107 |pastaAzia-in-a~nhograndeloi

108
Pasta catalago c/ capa e conl

109
Pasta  de  cartolina  plastifica{
290g/in, cores variadas.

110 Pasta escolar c/ elastico c/ cc

1111 Pasta oficio de  plastico transi
'112

Past^a~sanfonada oficio n° 2

Fl
Pasta   suspensa   marmorlza
haste   com   ponteiras   de   pl£
folhas de papel transparente
aproximadamente de 360mm

Ipa e coni:ra capa revestiaa em  piaslico.
UnidadeI

170

plastificada,com  elastico,gramatura  minima
I   Unldade

500
das-
;`Iiadrcoresvariadas. Unidade 1.060

rig-c;i`r-a-nsparentecomelastico. Unidade 250
cio  no 2 i unidade 400

unidade /.

iarmorizada,   em   papel   com   plastificagao,
is   de   plastico,   grampos   para  fixagao  das
sparente com  etiqueta de papel.  Dimens6es

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piri5 -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  {91 ) 3447-1439
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Percevejo latonado.caixa c/ 100 unidade.
Perfurador   de    papel    para    realizar   dois   furos   simultaneos.
Fabricado  em  ago dotado de  alavanca e dep6sito  plastico para
residus de papel. Capacidade p/ perfurar ate 25 folhas de papel
100 gm2
Perfurador   de    papel    para    realizar   dois   furos    simultaneos.
Fabricado  em  ago  dotado de  alavanca  e  dep6sito  plastico  para
residus de papel. Capacidade p/ perfurar ate 25 folhas de papel
75gm2
Pilha AA

Unidadel       182

Unidade|       183

118    i PINCEL at6micocor azul  recarregalvel i   Unidade 130

Li :3   I E:¥SE: ::::::: ::: :_:er:6:i,::arr::::::::ve,                           _ i_-_-:::::::
301

50

121!F:::rer'eFai;Ceidn°arcpo:r:ziFdT°TTanT°T-P°ntaredondada,medlaiun,dade 240

122
I Pincel  marcador  para  quadro  branco,  ponta  redondada,  media'   Unidade

2201recarregalvel na cor preta.

I      1_Z3 Pistola de cola quente para bastao fino de  110v/220,  10w. Unidade I    2-aF+T  TZ4_
Pistola de cola quente para bastao grosso de 110v/220v. Unidade +135

1125I Prancheta  duratex. unidaaF 120

1126

Quadro de aviso em feltro, modura em  aluminio,  mediFiao Unidade lootI 1,20mxo,90m,

1127I
Quardo    mag netico,    biaTnco,moldura    em    alumfnio,    medindo i,Unidadei       240       I

1,20mx2,00m, contendo suporte para caneta e apagador.IL28
Quardo   magi2,00mxl20,in,netico,    branco,moldura    em    alumini-o,    medindocontendosuporteparacanetaeapagador.

i   Unidadei

__..i40!

129 ( Regua em po iestireno,  med.20cm.
L   unidade

175
130 Regua em po iestireno, med.30cm Unidade

__Fo
i3_i Regua em po iestireno,  med.50cm.

__lJiirfue_
90

132 I TesTariF;ie uso gerall,  lamina em  ago inox 8,21,5 Unidade i   ._2_Zo_

L133

Tesoura  para    uso  diversos  em  ago  inox  tamanho  m5ai-6-em
Unidade

I3151

i torno de20 cm
T3_4 I Tesoura para EVA sem ponta UnTd=de 20
135 Tinta especia p/ carimbo cor azul. Unidade 198,

136 Tinta especia p/ c-arimbo cor preta. I   Unidade   I 2151

137 Tinta para almofada de carimbo, frasco c/ 42ml cor preta. r-Unidade  I 200,
138 Tinta para recarregar pincel atomico. i   Unidade 400'
139 Tinta para terc idos -37ml o frasco com cores diversas

I      caixa____ ___.5_6_6__

140 TNT. Rolo de  loom cores variadas.                                                            ,I       Metro       I
L700

2 1  2 a Valc>r Glctbal Anual sera de ate  RS x>otxxxx (xxxx"xxxx)

2.1.3.  A  existencia  de  pre?os  registrados  nao  obriga  a  Administragao  a  firmar  as  contrata?6es  que

deles podefao advir,  facultando-se a realizaeao de licitagao especifica  para a cc]ntrata

Av.  Gettllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  (91 ) 3
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sendcj assegurada ao beneficiario do F3egistro a preferencia de Prestagao igualdade de condig6es

3.    DA VIGENCIA DA ATA

31         0 prazo devigencla da presenteAta de F3egistrcj de pregose 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 4°,  da  Lei  Federal  n° 8  666/93,  quando a  proposta continuar

se  mostrando  mais  vantajosa,  satisfeitos  os  demais  requisitos  desta  normas,  cc]m  observancia  do

prazc] maximo de doze meses,  computada a prorrogagao

3 3        A validade  da Ata de  Registro de  Pregos  sera  de  12  meses,  a  partir da assinatura.  podendo

ser prorrogada a interesse c)a Administra?ao

4.     DOS ORGAOS PARTICIPANTE

4.10 6rgao gerenciadcir sera  a Prefeitura  Municlpal de Cachoeira do Piria,

4.2 Sao partlcipantes os seguintes 6rgaos

4 21  Secretaria  Municipal  de Assistencia Social

4 2 2 Secretaria  Munlcipal de Administragac) e Finangas e Secretarias  lntegradas

4 2.3 Secretaria  Municipal de Satlde

4.2.4 Secretaria  Municipal de Educa?ao

4 3  Cabers  ao  fornecedor  beneficiario  da  Ata  de  Sistema  de  F{egistro  de  Pre?cjs,   observadas  as

condig6es   nela   estabelecidas,   optar   pela   aceitaeao   ou   nao   do   fornecimento,   desde   que   este

fornecimento nao prejudique as obriga?6es anteriormente assumidas

4 4 As aquisig6es adicionais a que se refere este item  nao poderao exceder,  por 6rgao ou entidade,  a

Gem  por  cento  dcls  quantitativos  dos   itens  do  lnstrumento  convocat6rio  e  registrados   na  ata  de

registro de pregos

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 pre?os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos parficipantes,

independentemente do ntlmero de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem

4 6  Ao 6rgao  nao  participante que  aderir a  presente  ata  competem  os  atos  relativos  a  cobran?a  do

cumprimento pelo fornecedor das obngag6es contratualmente assumidas e a aplica?ao,  observada a

ampla   defesa   e   c]   contradit6rio,   de   eventuais   penalidades   decorrentes   do   descumprimento   de

clausulas contratuais,  em relagao as suas pfoprias contratag6es,  informando as ocorrencias ao 6

gerenciador

5,     REVISIAO E CANCELAIV]ENTO

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  (91 ) 3447-1439
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53        0s   pregos   registrados   poderao   ser   revistos   em   decorrencia   de   eventual   redu?ao   dos

pregospraticados   no   mercado   ou   de  fato   que   eleve   o  Gusto   do  c]bjeto   registrado,   cabendo   a

Administragao promover as negociag6es junto ao(s) fornecedor (ES)

5 4        Quando  o  pre?o   registrado  tornar-se  superic]r  ao  prego   praticado   no  mercado  por  motivo

superveniente,  a  Administra?ao  convocara  a(s)  fornecedor  (ES)  para  negociar  (em)  a  redu?ao  dos

preeos aos valores praticados pelo mercado

5 5        a fornecedor que nao aceitar reduzir seu  preeo ao valor praticado pelo mercado sera  liberado

do ccimpromisso assumido,  sem  aplicagao de penalidade

5 6.       Quando  o  prego  de  mercado  tornar-se  superior  aos  pregos  registrados  e  o  fornecedc]r  nao

puder cumprlr o compromisso,  o 6rgao gerenclador podefa

5 6  1.    Liberar o fornecedor do comprc)misso 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 negoclagao.

5 7.       Nao havendo exito nas negocia?6es,  a 6rgao gerenciador devera  proceder a  revogagao desta

ata   de   registro   de   pregos,   adotando   as   medidas   cabiveis   para   c)bten?ao   da  contratagao   mais

vantajosa

5 8        0 registrc]dc]fornecedorsera  canceladoquando

5 8,1     Descumprir as condig6es da ata de registro de pregos,

582     Nao   retirar  a   nota   de   empenho   ou   instrumento   equivalente   nc)   prazo   estabelecido   pela

Administragao,  sem justiflcativa aceitavel;

5,8,3     Nao  aceitar  reduzir  o  seu  pre?o  registrado,   na  hip6tese  deste  se  tornar  superior  aqueles

praticados no mercado;  ou

5 8 4     Sclfrer  sangao  administrativa  cujo  efeito  tc)me-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,

alcangando o 6rgac] gerenciador e 6rgao(s)  participante(s)

59        a  cancelamento  de  registros  nas  hip6teses  previstas  nos  itens  581,   582   e  58.4  sera

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

510     a  cancelamento do  registro  de  pregos  podera  ocorrer  par fato  superveniente,  decorrente  de

caso  fortuito  ou  for?a  maior,   que  prejudique  o  cumprimento  da  ata   devidamente  comprovados  e

6.1.  E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados  pela ata de  registro de  pre?os,  inclusive o
Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piri5 -PA -CEP: 68.616-000  FONE: (91 ) 3447-1439
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acrescimc] de que trata o § 1 0 do art.  65 da  Lei n° 8 666]  de 1993

6.2.  0 pre?o 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  redu?ao  dos  pregos  praticados  no  mercado  ou  de fato

que  eleve  o  custo  dos  itens  registrados,  cabendo  ao  6rgao  gerenclador  promover  as  negociag6es

junto aos fornecedores

6,3.  Quandcj  o  prego  inicialmente  registrado,   por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  pre?c]

praticado no mercado,  o 6rgao gerenciador devera

6 3 1    Convocar  o  fornecedor  visando  a  negociagao  para  redugao  de  pregos  e  sua  adequagao  aci

praticado pelcl mercado,

6.3.2   Frustrada  a  negociagao,  liberar o fornecedor do compromisso assumido  e  cancelar o  registro,

sem aplicagao de penalidade,

6 3 3   Cc]nvocar  os  demais  fornecedores  visando  igual  c)portunidade  de  negociagao,   observada  a

ordem de classificagao original do certame`

6 4   Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos  registrados e a fornecedor,  mediante

requerlmento  devldamente  comprovado,   nao  puder  cumprir  o  compromisso,   o  6rgao  gerenclador

podera

6.5.  Convocar  o  fornecedor  vlsando  a  negociagao  de  pregos  e  sua  adequa?ao  aci  praticado  pelo

mercado  nos  termos  da  alinea  "d"  d  o  inciso   11  d  o  caput  do  art   65  da  Lel   n°  8 666/93,   quando

cabivel,   para   rever   a   prego   registradcl   em   razao   da   superveniencia   de   fatos   imprevisiveis,   ou

previsiveis,   porem  de  consequencias   incalculaveis,   retardadores  ou   impeditivos  da  execugao  do

ajustado,   ou,   ainda  em  caso  de  for?a  maior,   caso  fortulto  ou  fato  do  prfnclpe,  configurando  alea

econ6mica extraordinaria e extracontratual,

6 6   Caso  inviavel  ou  frustrado a  negociagao,  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  negocia?ao,  quando

cabfvel.

6 8   Nao cabe repactua?ao ou  reajuste de pregos da contrataeao

6 9    Havendo  qualquer  altera?ao,   o  6rgao  gerenciador  encaminhara   c6pia  atualizada  da

F3egistro de Pregos aos 6rgaos participantes,  se houver

AIEliiet

7.    DA CONTRATACAO COM OS FORNECEDORES

7  1   A contratagao com  o fornecedor registrado observara  a classifica?ao segundo a ordem da  tlltima

proposta  apresentada  durante  a fase  competitiva  da  licita?ao que deu  origem a  presente  ata  e  sera

formalizada  mediante
Av.  Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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a)  lnstrumento contratual;

b) Emissao de nota de empenho de despesa ou

<   =``.`i=-+

E]H 1 I.in

c)  Autc)rizagao  de  compra,  conforme  disposto  no  artigo  62  da  Lel   n°  8 666/93]   e  obedecldos  os

requisitos pertinentes do  Decreto n° 7 892/13

7 2.  0 6rgao  convocara  a  fornecedora  com  prego  registrado  em  Ata  para,  a  cada  contratagaoj  no

prazo de 10  (dez) dias  dteis;

a)  Efetuar a  retirada da Nclta de  Empenho ou  instrumento equivalente,  ou,

b)  Assinar  o  Contrato,   sob  pena  de  decair  do  direito  a  contratagao,   sem  prejuizo  das  sang6es

previstas  no Edital e na Ata de  F3egistro de Pre?os

7 3   Esse  prazo  podera  ser  prorrogado,  por  igual  periodo,  por solicitagao justificada  do fornecedor e

aceita  pela Administra?ao.

7.4.  A  Contratada  ficafa  obrigada  a  aceitar,   nas  mesmas  condlg6es  contratuals,  os  acrescimos  ou

supress6es  contratuais  que se fizerem  necessarios,  ate  o  limite  de 25%  (vinte  e  cinccj  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,  tc)das as condig6es de habilita?ao e qualifica?ao exigidas na  l!citagao

7 7   A existencia de  percentual  reglstrado  nao  obriga  a  Prefeitura  Munlcipal  de  Cachoeira  do  Piria  a

firmar  as  contrata?6es  que  dele  poderao  advir,  facultada  a  utilizagao  de  outrc]s  meios,  respeitada  a

legisla?ao vigente,  sem que  caiba  aos signatarios desta Ata qualquer indenizagao ou  recurso,  sendo

assegurada a eles,  no entanto,  preferencia em havendo igualdade de condi?6es.

®       78    a   compromisso   de   Presta?ao   (s)   Servigo   (s)I    apenas   estara   caracterizado   a   part!r   do
recebimento:   par   signatario   desta   Ata,   de   Ordem   de   Fornec!mentc]   da   unidade   requisitante   da

Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Pina,  decorrente da Ata de F3egistro de Pre?os

7 9   A  unidade  requisitante  entregara  uma  c6pia  da  referida  ordem  para  o  signatario  desta  Ata  e

guardara   para  si,   para  anexa?ao  aos  autos  do   processo,   outra  c6pia,   de   !denticcl  teor,   com   a

especificagao  da data  de  entrega  do  documento  e a  identifica?ao  e  assinatura  do  responsavel  pelo

recebimento do documento em name do signatario

710   A Ata de  Registro  de  Pregos,  durante  sua vigencia,  podefa  ser utilizada  por qualquer 6rgao ou

entidade da Admimstragao que nao tenha participado do cerfame licitat6rio,  mediante pievia consulta

a  Secretaria  Municipal  de  Administragao,  desde que devidamente  comprovada a

ser observado o disposto na sub-clausula anterior

7 11   Neste caso,  poderao os signatanos desta Ata de F{egistro de Preeos,  observadas as

aqui    estabelecidas,    optar   pela    aceitagao    ou    nao   dc)   fornecimento,    independentemente    dos

quantitativos   registrados   em   Ata,   desde   que   este   fornecimento   nao   prejudique   as   obrlgag6es

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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anteriormente assumidas

712    Durante   o   prazo  de   validade   desta   Ataj   seus   signatarios   estao   obrlgados   a   fornecer   as

mercadorias  nas quantldades  definldas  nc] Anexo  I  desta Ata;  nas  condig6es estabelecldas  no  Edltal

e em seus Anexos e nesta Ata.

7  13   Cada contrato que pcir ventura for firmado com o fornecedor tera vlgencia de 12 (doze)  meses

8.     DO FORNECIMENTO

®

81   a fornecimento devera ser,  conforme solicitagao da Secretaria competente

8 2   0s  produtos  deverao  ser  entregues  ncl  local  e  no  horario  definido  na  Ordem  de  Compra  e/ou

Nota de Empenho.

8 3   Correrao  por  conta  dos  signatarios  desta  Ata  todas  as  despesas  relacionadas  a  aquisigao  dcj

produto,   inclulndo,   entre  outras  que  possam   existlr,   seguros,   trlbutos  e   encargos  trabalhistas  e

previdenciarios

8 4   0(s)  produto(s)  estara(ao)  sujeito(s)  a  veriflca?ao,  pela  unidade  requisitante,  da  compatibilidade

com as especificag6es pactuadas no Edltal e em seus Anexos

8 5   No caso  de  nao cumprimento  ou  inobservancia  das exlgenclas  pactuadas  para  o fornecimento,

nc]s 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),   cctntada   do   recebimento   da

notificagao,  sem  Onus  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Pina  e  independentemente  de

eventual  aplica?ao das penalidades cabiveis

8 6    Se  houver  diferen?a  entre  as  quantidades  constantes  na  Ordem  de  Compra  e/ou   Nota  de

Empenho    e    as    efet!vamente    entregues,     o    signatario    desta    Ata    devera     providenc]ar    a

complementa?ao  necessaria no  prazo maximo de 24  (vinte e quatro)  horas,  contada  do  recebimento

da notifica?ao

8 7    Para   todas   as   operag6es   de   transporte,   os   signatarios   desta   Ata   proverao   equipamento,

dispositivos,  pessoal e supervisao necessarios a execugao das tarefas em questao

8 8   0s produtos deverao ser entregues parceladamente de acordo com  a necessidade e Solicitagao

da Secretaria  F3equisitante

9.    DOPRECO

91    Durante  o  prazo de  vigencia  desta  Ata,  seus  signatarios ficam  obrigados  a  aplicar  ct  percentual

de  desconto  oferecido  no  Pregao,  devidamente  registrado  no  Anexct  I  desta  Ata,   sabre  c]s

da(s) mercadoria(s) que constam no mesmo Anexo

9 2   0s pregos a serem  pagos ap6s a aplica?ac) do desconto serao a dnica e completa remuneragao

pelos fomecimentos,  incluindo,  al6m do  lucro,  todas  as  despesas  e  custos  como frete,  embalagem,
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®

seguro,  tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas,  diretas ou  indiretas,

relacionadas.

9 3.  E vedada  a altera?ao  do  percentual  de  desconto  registrado  durante  o  prazcj  de validade  desta

Ata,  exceto em face da superveniencia de normas federais aplicaveis a  especie.

94    Durante   o   prazo  de  validade  da   Ata   de   F3egistro  de   Pre?os,   a   Prefeltura   do   Municipio  de

Cachoeira  do  Plria  mantera  pesquisa frequente dos  pregos de mercado do(s)  produto(s),  de forma a

verlflcar a compatlbllldade dos pregos  reglstrados nesta Ata com  os pre?os praticados no mercado

9 41    A  Prefeitura,   em  caso  de  comprova?ao  de  que  os  pregos  registrados  sao  maiores  que  os

vigentes  no  mercado,   convocara  a(s)  signatario(s)  desta  Ata  para  promover  a  renegoclagao  dos

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

10.  DAS OBRIGAC6ES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

101   Sao obrigag6es da  Prefeltura  Munlcipal  de Cachoeira  do Piria

1011    Permitir  o  acesso  de  funcionarios  dos  signatarios  desta  Ata  as  suas  dependencias,   para  a

entrega das notas fiscais/faturas,

101.2    Prestar  as   informa?6es  e  os  esclarecimentos  atinentes  aos  servi?os  que  venham   a  ser

solicitados pelos empregados dos signatarios desta Ata,

101  3   lmpedir que terceiros executem  os servigos objeto deste  Pregao,

1014   Efetuar,  periodlcamente,  pesquisa de pregos do(s) servlgo  (s),  a flm de averiguar a vantagem

da  proposta  e  a  media  de  pregos  sob  a  qual  sera  aplicadcl  o  percentual  de desconto  ofertadc]  pelos

signatarios desta Ata,

1015   Efetuar o  pagamento  devido  pela  aquisigao do(s)  prc]duto(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  adquiridos os produtos,

101.7.  Fiscalizar e acompanhar o fornecimento clesempenhado pela Contrata?ao,

1018`  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  aquisigao dci  produto(s) descrltos

nesta Ata de F2egistro de  Pregos,  o cumprimentc] das seguintes obriga?6es:

10 21   Ser responsavel,  em rela?ao aos seus empregados,  par todas as despesas decorrentes do(s)

fornecimento(s),    tais    como   salarios,    seguros   de    acidentes,    taxas,    impostos   e    contribuig6es,

indenizag6es e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legisla?ao,

10.2 2    Efetuar  o  fornecimento  dentro  das  especifica?6es  e/ou  condig6es

Pregao e em seus Anexos,

constantes  no  Edit

10 2 3   Executar diretamente o contrato,  sem transferencia de responsabilidades ou subcontratag6es
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nao autorizadas pela Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria,

®

10.2 4   Ser  responsavel  pelos  danos  causac]os  diretamente  a  Prefeltura  Mun!clpal  de  Cachoelra  do

Piria  ou  a  terceiros,  decorrentes de  sua  culpa  ou  dolo,  quandci  dcl  fornecimento  da(s)  mercadoria(s)

em  apre?c];

10 25   Ser  responsavel  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  acls  bens  de  propriedade  da

Prefeitura   Municipal   de   Cachoeira   do   Piriaj    ou   bens   de   tercelros,    quando   estes   tenham   sido

ocasionados por seus empregados durante o Servigo,  objeto desta Ata;

102.6.    Prestar   todos   os   esclarecimentos   que   forem    solicitados   pela    Prefeitura    Municlpal   de

Cachoeira   do   Piria,   obrigando-se   a   atender,   de   imediatc),   todas   as   reclamag6es   a   respeito   da

qualidade do  produto]

10 2 7.  Comunicar por escrito a Prefeltura  Municlpal  de Cachoeira do  Piria qualquer anormalidade de

carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarict;

10 2 8   Emitir quando solicitado,  relat6rio dc]s fornecimentos;

10,2 9  0bservar as normas legais de seguran?a a que esta sujeita a atividade,

10 210.   Manter,   durante  toda   a   execugao   do  contrato,   em   compatlbllidade  com   as   obriga?6es

assumidas,  todas as condi?6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao

11.  OBRIGAC6ES GERAIS DO CONTRATO

11  1   Devera cada signatario desta Ata observar,  ainda,  o seguinte

11  1  1,  E  expressamente  proibida  a  contrata?ao  de  servidor  pertencente  ao  quadrci  de  pessoal  cia

Prefeitura  Munlcipal de Cachoeira do  Piria,  ou  que nela ocupe cargo de conflanga,  durante a vigencla

desta Ata,

11  12`  E  expressamente  proibida]  tambem,  a  veiculagao  de  publicidade  acerca  desta  Ata,  salvo  se

houver pievia autoriza?ao da  Prefeitura  Municipal de Cachoelra do  Plria

12.  DO PAGAMENTO

12.1   0s pedidos de  pagamento deverao ser devidamente  instrufdos com a seguinte documentagao,

sem os quais nao serao atendidos

12 2   Atestado de F3ecebimentc] e Aprova?aoj  emitido pela  Unidade Fiequisitante,

12 3.  Nota  Fiscal  Fatura  ou  Nota  Flscal  (DANFE)

12 4.  Nenhum  pagamentc]  sera  efetuado aos signatarios  desta  Ata  enquanto  pendente  de  liquida?ao

qualquer obrigagao financeira ou  previdenciaria,  sem  que isso gere direito a  altera?ao de

compensa?ao financeira  par atraso de pagamento

12.5.  0  pagamento sera  efetuado em  ate o 5  (Quinto) dia subsequente do

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

CONTF3ATADA,  atraves  de Certld6es expedidas  pelos  6rgaos  competentes,  que  estejam  dentro  do
Av.  Getdiio Vargas -534 -Centro, Cachoejra do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE:  (-9i) 3447-i439
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prazo de validade expresso na pr6pria certidao

b)  Prova de sltuagao  regular perante o  Fundo de Garantia  por Tempo de SeMgo -  FGTS  (art.  27,  a,

Lei  n'] 8 036/90),  atraves da apresentagao do CRF -Certificado de  F3egularidade do  FGTS,

c)  Prova  de  situagao  regular  perante  o  lnstltuto  Nacional  de  Seguridade Social-INSS  (art   195,  §  3C',

da  Constitulgao Federal),  atraves da apresenta?ao da CND -Certidaci Negativa de Debito

d)  Prova de  situagao  regular perante o Tribunal Superior do Trabalho  (Lel  n'J12 440/11 )

12 6    No  caso  do  t6rmino  do  prazo  de  pagamento  ocorrer  em  dia  sem  expediente  na  Secretaria

Municipal de Assistencia Social o pagamento sera  efetuado no primeiro dia tltil subsequente

12 7   A  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Pirla  podera  deduzir  do  montante  a  pagar  os valores

correspondentes a multas ou indenizag6es devidas por signatano desta Ata.

12.8     0   pagamento    efetuado    nao    isentara    os   signatarios    desta    Ata   das    responsabilidacles

decorrentes do fornecimento.

13.  DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO

131    A  flscalizagao  da  contrata?ao  sera  exerclda  por  urn  representante  da  Admlnlstragao,  ao  qual

competlra  dlrlmir as  dtlvidas  que surglrem  no  curso da  execugao do  contrato,  e  de tudo clara  ciencia

a Administra?ao

13.2   A fiscalizagao de  que trata  este  Item  nao exclui  nem  reduz a  responsabllidade  da fornecedora,

Inclusive    perante   terceiros,    por   qualquer   irregularidade,    ainda   que   resultante   de   imperfeig6es

tecnicas,   vicios   redibit6rios,   ou   emprego  de  material   inadequado   ou  de  qualidade   Inferior,   e,   na

ocorrencia   desta,   nao   implica   em   corresponsabilidade  da   Administragao   ou   de  seus   agentes   e

prepostos,  de conformidade com o art  7_0 da Lei  n° 8.666/93

13 3    0  fiscal  do  contrato  anotara   em   registro  prdprio  tcrdas  as  ocorrencias  relacionadas  com   a

execugao  do contrato,  Indicando diaj  mss  e  ano,  bern como  o  nome  dos funclonarlos  eventualmente

envolvidos;  determinando  o  que  for  necessario  a  regulariza?ao  das faltas  ou  defeitos  observados  e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis

14.  PENALIDADES

141   0s signatarios desta Ata estafao sujeitos as seguintes penalidades

141  1    Pagamento de multa  de 0,3%  (zero virgula tres  por cento)  sobre o valor total  do  contrato por

dla e por descumprimento de obrlgag6es fixadas no Edltal e em seus Anexos,  sendo que a multa tern

de  ser  recolhida  no  prazcj  maximo  de  15  (quinze)  dias,   contados  da  comunicagao  pela  Prefeitura

Municipal  de  Cachoeira  do  Piria,

141  2   Pela  inexecugao total  ou parcial  do objeto deste  Pregao,  a

14121    Advertencia;

141.2.2.  Multa  de  ate  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor estlmado  de  contratagao  do  Item,  no casci

Av.  Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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de  inexecu?ao total  ou  parcial  dc>  objeto  contratado,  recolhida  no  prazo de  15  (quinze)  dias,  contado

da  comunlcagao oficial;

14`12.3   Suspensao temporaria de parficipar em  licita?ao e impedimentcj de cc]ntratar com a

Administra?ao,  pelo prazo de ate 2  (dois)  anos.

14.13    lmpedimento   de   licltar  e  de  contratar  com   a  Administragao  Publica,   pelo   prazo  de  ate  5

(cinco)  anos,   garantido  o  direito  pfevio  da  cita?ao  e  da  ampla  defesa,   enquanto  perdurarem   os

mc]tivos  determinantes   da   punigao   ou   ate   que   seja   promovida   a   reabilita?ao   perante  a   pr6pria

autoridade que aplicou  a penalidade,  o signatario da Ata que

14131    Deixar de assinar a Ata de  F3egistro de Pre?os,

14.13 2   Ensejar o retardamento da execugao do objeto desta Ata,

1413 3   Nao mantlver a  proposta,  injustlficadamente,

1413 4   Comportar-se de modo inid6neo,

1413 5   Fizer declaragao falsa;

14.13 6   Cometer fraude fiscal:

141  3.7   Falhar ou fraudar na execugao do contrato

14 2   Comprovado  impedimento  ou  reconhecida  forga  maior]  devldamente  justlficado  e  aceito  pela

Administragao Pthblicaj  o signatario desta Ata ficara  isento clas penalidades

14 3   As san?6es de advertencia e de impedimento de  licitar e contratar com a Administragao  Pulblica

poderao  ser  aplicadas  a  signatarios  desta  Ata  juntamente  com   a  de  multa,   descontandcI-a  dos

pagamentos a serem efetuados.

15.  OBRIGAC6ES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATARIOS DA ATA

151   Adicionalmente,  cada  urn dos signatarios desta Ata devera

1511     Assumir  a   responsabilidade   por  todos   os   encargos   previdenciarios   e   obriga?6es   scjciais

previstos  na  legislagao social  e trabalhista  em  vigc)rj  obrigando-se  a  salda-los  na  epoca  pr6pria.  vez

que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregatlcio com o Contratante,

1512   Assumir,  tambem,  a  responsabilidade  por todas  as  providencias  e  obrigag6es  estabelecidas

na  legislagao especifica  de acidentes de trabalho]  quando,  em  ocorrencia  da  especie,  forem  vitimas

os  seus  empregados  quando da  execu?ao  dcj  objeto  desta Ata  ou  em  conexao  com  ela,  ainda  que

acontecidc] em dependencia da Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria,

1513   Assumir todos  os  encargos  de  possfvel  demanda  trabalhista,  civil  ou  penal,  relacionadas  ao

Servigo da(s)  mercadoria(s),  originariamente ou vinculada por prevengao,  conexao ou continencia,

Av.  Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616rooo FONE: (91 ) 3447-1439
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16 1   Sera anexada a esta Ata c6pia do Termo de Referencia

16 2   lntegram o Edital,  independentemente de transcngao,  a Ata de  F2egistrc] de Pregos,  o Termo de

F3eferencia e a proposta da empresa.

16 3   Nos casos omissos aplicar-se-ao as dlsposig6es 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

171     As   quest6es  decorrentes   da   execu?ao  deste   lnstrumento   que   nao   possam   ser  dlrimidas

administrativamente  serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Santa  Luzia  do  Para,

com  exclusao  de qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja  salvo  nc]s  casos  previstc]s  no  artigo

102,  inciso  I,  alinea  "d" da  Constitui?ao  Federal

17.2   E,  para firmeza e validade dci que foi  pactuado,  Iavrou~se o presente contrato em 03  (Tres) vias

de  igLial  tec]r e  forma,  para  que  surtam  urn  s6  efeito,  as quais,  depois  de  lidas,  sao  assinadas  pelas

representantes das partes,  CONTF3ATANTE  e CONTF3ATADO,  e pelas testemunhas abaixo

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

Leonardo Dutra Vale
Prefeito  M unicipal
Contratante

xxxxxxx
CNPJ  no
Contratada

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE:  (91 )3447-1439
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lv -MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(preenchida em papel timbrado da proponente)

Pregao Presencial n°. 008/2019-PMCP-SRP
Criterio de Julgamento: lvIENOR PRECO POR ITEM

F2azao Social  da Licitante

CNPJ/MF lnscricao Estadual  (sendo isento,  informar)

Endere?o completo

Tel  / Fax,L) Banco. ~ Agencia              C/C

Dados do representante  legal da  llcitante para assinatura contratual

Nome

Enderegc] completo

CPF/MF F`G  no

Cargo/Fun?ao

Naturalidade

Expedido por

Nacionalidade

Objeto  Aqulsigao de  Material de expediente para atender as demandas das Secretarias e Fundos do

Municipio  de  Cachoeira  do  Piria  -PA  para  atender  a  Secretaria   Municlpal  de  Assistencia  Social/

Fundo     Municipal     de     Assistencia     Social,     em     seus     servlgos     oferecidos     pelos     programas

socioassistencials  do  Governo  Federal  ,  pelo  periodo de  12  (doze)  meses,  conforme  especiflca?6es

abaixo:

Item    !_ __- . Descricao dos produtos
I

I--t-
1_.=1

----,--------------          1___   __ ___ _-

M¥ciy_nLe±aTt.LVL_TTljL_I:E_[J
I=__:__I:I___i

---I
I

iiiiiiii--- +-

--___T__
-+------T---+----T-

1±

Validade da proposta  60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentagao

As  condi?6es de  pagamento  sao  as constantes  no  respectivo  edital  de  licitagao.  atraves de dep6sito

bancarlo junto ao banco e contas da  empresa,  Informados acima

Declaro  que  nos  pre?os  propostos  encontram-se  lncluidos todos  os trlbutos,  encargos  sociais:  frete

atLe  o destLino e qualsqiJer outros Onus que porventura  possam  recair sobre a execugao do objeto da

presente  licitagao  e  que  estou  de  acordo  com todas  as  normas  da  solicltagao  de propostas  e  seus

anexos.
Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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Local e data I/

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(Nome,  F3G  e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente)

Av. Gettllio Varga§ -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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ANEXO V-MODELO DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIIVIBRADO)

A  Prefeitura  Municlpal de  Cachoeira  do Pirla

Ref .  Pregao Presencial n° 008/2019 -PMCP-SRP

Abertura.         de de 2019 as              Horas

CNPJ         no

neste  ato  representado  pelo(s)

®

com        sede

diretores

ou  s6cios,  com  qualiflcagao  completa -nome,  F3G,  CPF,  nacionalidade,  estado civil,  proflssao  e

enderego>  pelo  presente  instrumento  de  mandato,  nomela  e  constltul,  como  Procurador  (a)  o(a)

Senhor(a) <nome,   F3G,   CPF,   naclonalidade,   estado  civll,   proflssao  e

enderego>,  a quem  confere amplos poderes para  representar a outorgante  nos atos  necessarios

no  Pregao  n° podendo  tomar  qualquer  decisao  nesse  Pregao,  conferindo-lhe  ainda,

poderes  especials  para  apresentar  proposta,  manlfestar,  dar  lances  verbals:  negoclar  pregos  e

demais  condig6es,  interpor  e  desistir  de  recursos,  apresentar  declarag6es,  firmar compromissos

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

poderes

Data  e  local

Asslnatura do  Representante Legal da Empresa com F2econheclmento de firma

Observacao:  esta  declara?ao  devera  ser  apresentada  a  Pregoeiro  na fase  de  credenciamentc]`

fora de qualquer envelope

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP:  68.616-000 FONE: (91 } 3447-1439
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ANEXO Vl -DECLARACAO QUE CUIVIPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

(PAPEL TIMBRADO)

A  Prefeitura  Munic!pal  de Cachoeira do Piria

F3ef. .  Pregao Presenclal n° 008/2019  PMCP-SRP

Abertura'         de                 de 2019 as              Horas

(razao  social  da  empresa),  CNPJ  n°,  estabeleclda  a  DECLAF3A  ter  cumprido  plenamente  todos  os

requisitos   para    habilita?ao   estabelecidos   no   edital   do   processo   licitat6rio,    Pregao   Presencial-

n°008/2019-PMCP-SRP ,editado pela Prefeitura  Municipal  de Cachoeira do Piria.

Declaramos,  ainda,  ter  ciencia  de  todas  as  solicitae6es  e  condi?Cles  para  habilitagao  e  contratagac]

prevista no citado processc] e com elas concordamos,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da  identidade do declarante)

Av.  Gett]Iio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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ANExO vii-MODELO DE DECLARAeAO DE iNExisTENciA DE FATOs iMPEDiTivos

Llcitagao.  Pregao Presencial 008/2019
Data da Realizagao dcl Certame  XX de XXXXXX de 2019 as XX Xxhrs

Senhor(a)  pregoeiro(a  ),

NO

legal,   Sr (a)

®

signataria,       inscrita      no      CNPJ      sob      o

sedlada  na  (enderego    completo):  por    seu    representante

DECLAF3A,   sob   as   penas   da   Lei,   nos  termos   do   arfigo  32,   §  2  `J,   da  Lei   Federal   N°

8666/93,   que  ate   a  presente  data   nenhum  fato  ocorreu  que  a  inabllite  a  parficipar  do

PF3EGAO  PF3ESENCIAL -SF3P  N° _L  e que  contra  ela  nao  existe  nenhum  pedido  de

falencia  ou  recuperaeao Judicial

Declaramos  ainda,   ter  ciencia  que  "a  falsldade  de  declaragao,   resultara   na

inabilitagao desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art.  299 do C6digo Penal,

sem  prejuizo  do  enquadramento  em  outras  flguras  penals  e  das  sang6es  admlnistratlvas

previstas   na   Lei   n2   8666/93   e   alterag6es   pclsteriores,    bern   como   demais   normas

pertinentes a especie"

Local  e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

Av. Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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ANEXO Vlll -DECLARACAO DE ME/EPP
(papel timbrado da  licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO
COMO MICROEIVIPRESA Ou EIVIPRESA DE PEQUENO PORTE

Licltagao.  Pregao Presenclal 008/2019

Data da Realizagao do Certame. XX de XXXXXX de 2019 as XX Xxhrs

•           Senhor(a)pregoeiro(a),

A empresa signataria,  inscrita  no CNpj sob o N°

®

sediada na

(endere?o   completcl),    por   seu   representante   legal,    Sr (a)

portador da  Carteira  de  ldent`Idade  N° e do CPF  No DECLARA,  para fins

do disposto no subitem do edital,  do PF3EGAO PRESENCIAL -SF3P N° _/_, sob as san?6es

administrativas cabfveis e sob as penas da Lei,  que esta empresa,  na presente data,  e conslderada.

( )  MICROEMPF3ESA,  conforme inciso  I do art   3o da  Lel Complementar N° 123,  de 14/12/2006;

(  )  EMPRESA  DE  PEQUENO  POF3TE,  conforme  inciso  U  do art   3o  da  Lei  Complementar N°  123,

de  14/12/2006.

Declara,  ainda,  que a  empresa esta  excluida das vedag6es constantes do § 4o do art   3o da

Lei  Complementar N° 123,  de  14 de dezembro de 2006

Declaramos  ainda,  ter ciencia que  "a falsldade de declaragao,  resultafa  na  inabilitagao desta

empresa  e  caracterizara   o  crlme  de  que  trata  o   Art    299   do  C6digo   Penal,   sem   prejuizo  do

enquadramento   em   outras   figuras   penais   e   das   sang6es   administrativas   previstas   na   Lei   n2

8.666/93 e alteraQ6es posterlores,  bern como demals normas pertinentes a especie"

Lclcal  e data.
Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da  identidade do declarante)

OBS
1 ) Asslnalar com urn `\X'' a condl?to da empresa.

Av.  Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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ESTAD0 D0 PARA
PREFEITURAMUNIclpALDEcACHOEIRADopmlA

COMISS[io PEREIANENTE DE LICITAC`AO
CNPJ. 01.612.360/0001-07

2)Estadeclarapaodevefaserentregueao(a).Pr_egoelro(.€)`,_a,PLSsea_P9€,P~::a~^da_^S^33$3^3+`^a^n=t^esnea
=±pL=;=d~#ir:;t-esagst=;;e|-o6=s{deri[pposta'd.ep!ig?~_e_q,=b_I!t~S9_a_°)ulsr!g~j^d^3S.rd3=S^t?.'`':±traa?r3ri°;Pn=#,S<•g;mY;;=sa-:'q-ir'gr;€t-e;d=;i;fr-s-e`EEpefi;Iarnestaliclt=?acdoregifnediferenciadoefavorecldoprevlsto

na Lel Complementar N° 123i2006
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ESTADO D0 PARA
pREI`TEITtTRA MupiHCITAL DE cACHOEmA Do pmlA

Cotyflssio PERILAJYENTE DE LICITAC^io
cLrwJ. oi.612.36o;Oooi-o7

ANEXO IX -DECLARAGAO DE EMPREGADOR
(papel timbrado  da  l!citante)

A Prefeitura  Municlpai  de  Cachoeira  do Piria

F3ef    Pregao Presencial  n° 008/2019  PIVICP-SRP

Abertura.          de de 2019 as              Horas

Modelo cla Declaracao (Empregador Pessoa Juridica)

(Nome  da  Empresa)  -----------------------------------,  CNPJ  N°  -----------------------,  sediada  na  Rua  ---------

______.__________ ---. _--_-_--j   n°  -_ ---------,   bairro ,-----------------------,   CEP --------------   Municiplo  -----------------

--------,   por  seu  representante  legal  abaixo  assinado,   em  cumprimento  ao  solicltado  no  Edital  de

Pregao Presencialoo8/2019 PMCP-SRP,  DECLAF{A,  sob as penas da  lei,  qLie

Nao  se  encontra  declarada  inid6nea  para  licitar  ou  contratar  com  6rgaos  da  Adminlstragao

Publlca  Federal,  Estadual  Municlpal  e do  Distrlto  Federal,

Nao possui em seu quadro de pesscial empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em

trabalho  nclturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  em  qualquer

trabalho,  salvo  na condi?ao de aprendiz,  a partir de 14 (quatorze)  anos,  nos termos do  inciso

Xxxlll  do art   7  a da  Constltuigao  Federal  e  inciso V,  art 27,  da Lei  8666/1993,  com  reda?ao

determinada pela Lei  n° 9 854/1999,

Nao  possui  em  seu  quadro  de  pessoal  servldor  ptlblico  do  Poder  Executivo  Municipal  e/ou

Legislatlvo  Estadual  exercendo fung6es tecmcas,  comercials,  de  geiencia,  administragao  ou

tomada  de decisao,  (inciso  Ill,  do  art   9° da  Lel  8666/93  e  inciso X,  da  Lei  Complementar n°

04/90),

4     DECLAF3A   para   os   devidos   fins  que   nao   possui   em   seu   quadro   de   empregados   urn

percentual  minimo  de 50/o  de  pessoas  pcirtadoras  de  deficiencia  de  acordo  com  o  dlsposto

no   art    28,   §6°  da   Constltuigao   do   Estado   do   Para   (EC   n°   0042/2008,   publicada   em

1106 2008),   em  fungao  de  possuir  menos  de  20   (vinte)  funcionarlos  em  seu  quadro  de

pessoal
Av. Getrilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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ESLuno Do PARA
pREFEITURAMUNlcRALDEcACHOEIRADOpmlA

COMISsjio PERMINENTE DE LICITAC+10
CNPJ. 01.612.360/0001-07

5     DECLAFtA   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   3° Lei  Complementar n° 123,  de 14

de dezembro de 2006,  alterada pela Lel 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.
Name e assinatura do representante legal da empresa

(N° da  identidade c]o declarante)

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNIclpAL DE cACHOEmA DO pmlA

cOMlss.ao pERItLINENTE DE LlclTAc.&O
CNPJ. 01.612.360/0001-07

ANEXO X -DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Data

Edital  no

A _ (Entldade de Licitagao) _

•         Prezados  Senhores,  _  (name  e  qualificagao  do  representante)  _   como  representante

devidamente     constituido    da     empresa    _     (nome    da     empresa/CNPJ)

doravante denominado Licitante,  para os fins disposto  no  Item

slto     a

do

Edital                                                             ,   DECLARA,   sob  as  penas  da  lei,   em  especial  ao  art.   299  do

C6digo  Penal  Brasilelro  que

a) a propc]sta anexa fol elaborada de manelra independente pela empresa _ (nome da empresa

/  CNPJ) e  que  o  conteddo  da  referida  proposta  nao  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  c]u

indiretamente,   Informado,  discutido  ou  recebido de  qualquer outro  participante  potencial  ou  de  fato

do cerfame em  referencia,  por qualquer meio ou par qualquer pessoa,

b)  a  intengao  de  apresentagao  da  proposta,  nao  foi  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer

outro participante potencial ou de fato do cerfame,  por qualquer meio ou qualquer pessoa,

c)  que  nao  tentou  par  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,   influir  na  declsao  de  qualquer  outro

participante potencia! ou de fato,  no que diz respeito a  participagao ou nao no presente certame,

d)  que  o  conteudo  da proposta  nao  sera,  no todo  ou  em  parte,  direta  ou  lndlretamente comunicado

ou  discutido  com  qualquer  outro  partlcipante  potencial  ou  de  fato,  antes  da  adjudlcagao  do  objeto

do  referido certame,

e)  que o  conteuldo da  proposta  nao foi,  no todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente  informado ou

discutido   com  qualquer  integrante  da   Equlpe  de   Apoio,   com   o  Pregoeiro   ou   representante  ou

funcionar!o da Secretaria  F2esponsavel  pela  licita?ao,  antes da abertura oficial  das  propostas,

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro,  Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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COItHSsjio PERMANENTE DE LICITAC.io
CNPJ. 01.612.360/0001-07

q que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem  plenos poderes

e informa?6es para firma-la

Localidade`           de

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

de 2019

Av.  Gettilio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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pREFEITURAMUNIcipALDEcACHOERADOpmri

COItHSS+io PERELAI\`ENTE DE LICITACAO
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TERIVIO DE RETIRADA DO  EDITAL DE LICITACAO

IDENTIFICACAO DA EIVIPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma}.

Ei  *L ItE I  HmE

PREGAO PRESENCIAL N°:

Obs.:  A  IIcltante  lnteressada  que  retirar  o  edltal  desta  llcitagao  pela  internet,   DEVERA  enviar  este

formularlo    devldamente    preenchido   e   assinado    para    o    e-mail    cplcachoeira@outlookcom    ou

encaminhar/entregar  na Prefeitura  Municipal  no  endere?o  indicado  no  preambulo  Tal  medida far-se-

a  necessaria  para  a  Comissao  Permanente  de  L!cita?ao  informar  a  licitante  interessada  quaisquer

assuntos pertinentes a referida  licita?ao.

Data da retirada do edital: 11

Assinatura/rubrica do responsavel:

Av. Getrilio Vargas -534 + Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91 ) 3447-1439
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