
ESTADO DO PARA
PREFEITURA DE SÃO MIGUELDO GUAM,Á

INSTRUMENTO CONVOCATóRIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL Do GUAMÁ. aÚavéS da PTesidente da
comissão Pernranente de Licitação de sÃo MIGUEL Do GUAMÁ constituída através do

dccreto 061/20 I 8 do dia 03104/2018, tendo como Presidente a Sra. Alessandra Freitas Dias, infolma

a todos os interessados, que dará início às 09:00, do dia 19 de Setembro de 2018, na sala de

Iicrtações da Corr ssào Pemranente de Licitação, situada na Rodovia Br010, Bairro Industrial, nesta

ctdade de São Miguel do Guamá/PA, ao procedimento licitatório n' l/2018-0001, referente

a CONVITE N" 001/201 8 , tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei Federal n'
8.666/93, suas alterações posterioÍes, e pelas demais condrções llxadas neste Edital, às quais os

intcressados devcm submcter-sc sem quaisquer restrições.

LOCAL: Complexo Ariministrativo Pret-eitura Municipal dc Sào lMiguel do Guarná-

Rodol'ia Br 0l 0, Bairro Indush'ial - Vila França.

DATA E HORÀRIO: 19 de scrernbÍo de 201 8. às 09:00H.

TELEFONE PAI{A CONTAI'O: (9 I 1 9961a-9075

E-MAIt. ELETR ONICO: lrcaaçne§Dg2!)-7@smail.colg

I . DO OI}JETO

1 - O Ob.jeto do presente convite é a seleçào de proposta mais vantajosa p'lr AQaISIÇ,lO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS, que atenderá o fornecimento de mateiiais coníomre as ccessidades

emergenciais e seruiços de substituição de parte de iluminação pública pr-rr luminárias em t.Eil)

(Light Enrittiug Diode), e conforme termo ile referência anexo e demais disposições deste edital.

do lúunicípio de São Miguel do Guamá - Pará

2 . DA HABILIT'ACÃO: ENVELOPE.Ol

2.1 - Documentaçào jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo. estautô ,:u contrato social

e:rr vigor, de-uidamente rcgisí'ado, no caso de sociedades comerciais e, no caso dc socredadcs por

açõcs, acompanhado dc documerrtaçào de elciçâo de scus administradores,

b) Ínscrição do ato constiturivo, no caso dc sociedades civis, acornpanhada rle prova da ditcLoria crr

exercicio;

s) Decrcto de autorização, er1l sc tratando dc empreszi or.r sociedades estrangeiras no País, e ato t1e

registro ou autorização para flrncionamcnto expedido pelo órgào coÍnpetenfe. cluattdo a atividaoü

assim o exigir;

d1 Cédula de idcntidade c CI'F do proprietário e dos respcctiros sôcios se houver.
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2.2 - Documentação Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da

Fazenda. atualizada do ano de 2018;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC), pertinente ao seu ramo

de atividade o objeto, atualizada do ano de 2018;

c) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.GT.S., demonstrando
siuaçào regu lar no cumprimento dos encargos sociais instiru idos por lei { site: ir rr u.e lirl.g,rr . br';:

d) Prova de reguiaridade para com a Fazenda Federal: Cenidão Negativa de débitos relarir,os aos

tributos ledcrais c à dívida ativa da uniào da Receita Ferleral d,r Brasil
{sile: u\À'\\.rcccila.târenda.go\'.br). a qual abrange inclusive as ionrribuiçôes sociais prer.isras rras

alíneas 'a'a'd'do parágrafo único do art. 1l da Lei 8.212 dc24lO7ll9il.
e) Prova dc legulaiidade para com a Fazenda Estadual: Certidào Negativa de Dcbitos Estaduais
(TRIBUTÁRIA E NÀo TRIBUTÁRIA):
f) Prova de inexistência dc débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho cmirida pclo
site §,rlv.tst j us.br.

g) Prova de rcgularidade para com a Fazenda municipal da sede de ondc oconerá a licitação .

2..1 - Rcgulatidrde Técnica:

a) Deciaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está enr

confomidade com as exigências deste Insllmento Convocaiório;

b) Declaraçào de ME ou EPP (ANEXO XV), para as empresas que estejam nesta condiçào e

dcse.jarn se beneficiar da Lei Complementar 12312006;

b.1)As empresas que se enquadrem ccnforme Lei Compiernentar 123lü6, e desejam se beneficiar

desta, devcrão anexzu'a declaração (modelo em anexo) assinada por representa.[te legal da empresa,

declarando expressamente que a empresa é ME ou EPP, e que nào se enquadra em nenhum dos

impedirnentos previstos no § 4' do Artigo 30 da referida Lei. As declarações falsas estarão sujeiras

as penalidades na foma da lei de licitações nào excluindo as sanções da legislação penal;

b.2) Deverá ainda apresentar:

o Declaração de enquadramento de pone registrado najunta cornercial (cópia autenticada).

Observação: O item da alínea "b" é obrigatório somente para empresa que queira se beneÍicial da

Lei Complementar I l312000.

c) Declaração formal assinada pelo representante legal, sob as penalidades da lei. de que tem pleno

conhecitneuto das condições e peculiaririades inerentes a nàFtreza dos lrabalhos, assurnindo total

responsabilidade poÍ esse iàto e inÍ-omrando que não o utilizará para qualsquer questlonarnentos

fututos que ensejern avenças técnicas oL, Ílnanceiras com o órgão licita<lor.

d) Declaraçào da licitante de que nào possui enr seu quadrc de pessoal empregado(s) corn nrenos de

I 8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigosü ou insalubre e de l6 (rlezesscis) anos em qualquer
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trabalho, salvo na condição de aprendiz, a paftir de 14 anos, nos temos do inciso XXXIII do art. 7"

da Constiruição Federal de 1988 (Lei n.'9.854, de 1999), Anexo a este edital;

cPL - COMTSSÃO PERMÂNENTE DE LTCITAÇÃO
CONVITE N" ()(}l/2018. CPLiPMSMG
ENVELOPE N" I - DOCUMENTOS DE HÂBILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

3 - DA PROPOSTA: ENVELOPE 2

3.1 -A Proposta de Prcços devcrá ser datilografada ou imprcssa eletronicamelitc enr papc1,

prefercncialmente, com identificação da empresa, em 0i (uma) via. rcdigida em linguagcm clara,

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, idcntif;cada e assinada na últirna página e mbricada nas

demais pelo represcntante legal da proponcnte, a ser entregue em envelope dcvidamentc Lacrado c

rubricado no lacre, contendo, na partc extema e irontal, as indicações:

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE N' OOI/2018 CPL/PMSMG

ENVELOPE N" 2 - PROPOSTADE PREÇOS

RA,ZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

3.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:

3.2.1- Declaraçào expressa <ie prazo de validaCe. não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar

da data de sua apresentação;

3.2.2 - Preço unitário e global, de acôÍdo com os preços praticados no melcado, confornre

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei n' 8.666i93, sendo os valores lelativos a cada iter. (unitár'io e

global) ern algarisrno e o valor global da proposta em aigarismo e por extenso, expresso etn moeda

concnte nacional (R$), considerando as condições deste Edital;

3.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em pâfte, quaisquer

das disposiçôes dcste Edital, selam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem conro

aquelas manifestâmente inexequivcis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores

irrisórios, ou aquelas que ottrtareÍn altemativas.

3,zl -A apresentaçào da(s) proposta(s) inrplicará na plena aceitação, por parte do proponcnte, das

condições estabclecidas neste Edital e seus Anexos.

3.5 - Não seÍão aceins propostas com ofortas não previstas nestc Edital. ncm preços ou vantagens

bascados nas ofcrtas das demais proponentes.
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4 - DO PROCEDIX,IENTO

4.1 - No dia e hora marcados para entrega dos invólucros "1" e "2", a Comissào Pennanente de

Licitaçào procederá à abertura do envelope que contiver os documentos de habilitaçào (envelope
"1"). Urna vez declarada abena a scssào e creoenciados os presentes nào serào aceilos

novos licitantes;.

4.2 -Aberto o envelope "1", os documentos serão rubricados pela Comissào e a seguir, pelos

representantes de todos os proponentes credenciados e presentes ao ato.

4.3 - Em nenhurna hipótese poderá ser concedido prazo adicional para apresentaçào de qualquer

docunrento exigido neste Edital e evenrualmentc nâo inserido nos inr,ólucros "i" e "2", exceto

quando ocomcr a hipórcse do § l'do an. -18 da Lei Federal n" 8.ô66/93 ou erecçio plevista pcltr

que dispõe o § 1", arligo 43 da Lei 12312006.

4.4 - A Comissào examinará os documentos e considerará habilitados os proponentes quc

satisfizerem às exigências constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamentc elr caso

contrário salvo as cxceçõcs previstas no item 4.3.

4.5 - A Comissão dir,,ulgará a relação dos proponentes habilitatlos, dcvolvendo aos inabrlitados. o

cnvclopc "2" sem abri-lo. caso não haja interesse em interposiçào de recurso relativo a csta tàse.

4.6 - A Comissão procederá, então, à abertura do envelope "2" dos proponcntes habrlrtados.

4.7 - Abetos os envelopes que as contiverem, as propostas poderão ser analisadas por todos os

representantes dos proponentes credenciados presentes ao ato e pela Comissão.

4.7.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado

em preÇo unitáÍio, devendo a Comissào proceder à con'eÇào no valor global.

4.8 - Dentro do prazo a ela concedido, a Comissão:

4.8.1 - Desclassifrcará, fundamentadamente, as propostâs que não atenderem às exrgências do Edital

e da legislação pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem preços excessivos ou

manifestadamente inexeqüíveis, comparados aos praticados no mercado.

4.8.2 - Havendo dúvidas sobre a adequaçào da proposta ou do orçamento estimado, cabetá à

Courissão encaminhar o processo ao setor requisitante ou qualquer outra área técnica de qualquer

órgão da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá para que o mesmo verifique a

conÍ'ormidade da proposta com os preÇos correntes do mercado, os quais deverào ser registrados na

ata de julgamenro.

4.8.3 - Classificará as propostas, em ordem nurnérica cresccnte, a parlir da de MENOR PREÇO por

item.

4,8.4 - Em caso dc empate cntre duas ou mais propostas o dcsempate far-sc-á, obrigatoriamente, por

sorteiô.

4.8.5 - Lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificações e da selcçào

efetuada, concluindo pela classificação ordinal dos prôponentcs,

4.9 - Na análisc das pÍopostas não serão consideradas ofeÍtas e ouffas informações não solicitadas

ncstc instrrlnento ou em diligências.

Complcxo Administrativo Prcfcitura Munr.-ipal tie São Migucl do Guamzí-PA
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4. l0 - No local, data e hora designados, a Comissào divulgará a ordem de classificacào.
4.1I - Divulgada a ordem de classificação, a Comissão dará vista das propostas, aos representantes

dos proponentes.

4.12-Em qualquer fase da licitação, poderá a Comissão promover diligências destinadas a

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive quanto à justiticativa escrita da

cornposiçào dos preços constantes da' proposta formulada, desde que tais providências nàô

irnportem em apresentação de novos documentos, que deveriam estar inseridos nos invólucros "1"

ou "2".

4.13 - Dos atos pÍaticados pela Comissào de Licitação, caberá recurso, lla forma previstâ na Lei n'
8.666/93.

4.14-Os recursos e impugnações ao edital deverão ser entregues na Comissão Pemancntc de

Licitação, cm duas vias, sendo dado recibo em uma delas. Na sala da CPL loc alizada na

Rodovia Br 0l 0, Bairro Industrial- Vila França, no Horário de 08:00 ás I4:00.
4.14.1 -Nào serào aceitos recursos e impugnações ao Instrumcnto Convocatório cnviados por
qualquer tipo de via postal, Íax ou e-mail.

4.I5-Dcconido o prazo de recurco, sem que nenhum tenha sido intetposto, ou dccldidos os

porr'cntura interpostos, a Comissào tie Licitação remetel"á o processo ao dirigente tla unidade

rcquisitantc, para homologação e adjudicação do objeto.

4-16-Os envelopes de habilitação ou proposta dos prôponentes que fcrem inabiiitados ou

desclassiÍlcados e que nào forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da Comissàn

pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo após esse prazo expurgados.

s - DAS DOrAÇónS FINANCURAS E ORÇAMENTÁRrAS

5.1 - As despesas decorrentes dc presenÍe certame licitatório, oconerão á conta da seguinte Dotação

Orçanrentária:

EXERCICIO: 2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETAR]A DE INFRA ESTITLITURA

PROJETO ATIVIDADE: 2.126

CLASSIFICAÇÀO ECONON,IICA: 3.3.90.39.00 OUl'ROS SERY TERC. PESSO,,\JI]R]DICA

SUB ELEMENTO: 3.1.91).30.26

6 - DO PRAZO DE FORNECIN{ENTOS DOS NÍATERIAIS

6.1 - O fbmecimento Cos materiais será leita dc Íbrma:mediata. de acordo com as solicitações fcitas

pclos Orgàos Requisitanlcs.

Complexo Atinrinistrativo Pretiitura Municipal de Sào NÍiguel do Gu:LnT á-PA
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7. DO PAGAMENI'O

7.1 - A CONTRATADA deverá apresentff nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelcr

CONTRAT,{NTE.

a) Condições de pagamento: a ser pago mensalntente 10 dias uteis a partir do atesto da nota fiscal
ou Iàtura, de conforrnidadc com as notas fiscais/Íàturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo
seto[ con']petente. observadas a condições da proposta adludicada e tla ordem de Serviço ernitida;
7 .2 - Para efeito de cada pagamento, â nota fiscâl ou fatura deverá estar acontpanhada das guias de

comprovação da regularidade Íiscal para com a Seguridade Social (INSS). a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o ]rGTS:
7.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atcstacào, se os

sewiços exccutados não estiverem ern perfeitas condições ou em dcsacordo com as especificações

apresentadas e aceitas, de acordo com o proccsso licitatório Convite n' 00412.A16;

7.4 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valcres corrcspondentes a multas

ou indenizações dcvidas pcla CONTRATADA, nos termos desrc plocesso;

7.5 - Ncúurn pagamcnto será cfetuado à CONTRATADA enrluanro pendcntc de iiquidaçào
qualquer obrigação financeira, sern que isso gcte direito à alteração dos prcços, ou dc compensaçào

financeira nol' araso de prgamento:

7.6 - A CONTR^TADA deverá encaminhar ao Setor financeiro, até 05 dias úteis após o primeiro

dia útil de cada mes, a Nota Fiscal/Fatr:ra. a fim de que seiam adotadas as medidas aferas ao

pagan)ento:

7.7 - A Nota Fiscal/Fatura conespondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela

CONTR-.ITANTE, o qual somerlte atestará a execução do objeto e liberará a referida Nora

FiscaliFatura para pagamenlo quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições

pactuadas relativas ao objeto do presente Instrumento Convocatório;

7,8 - Havendo erro na Nota Frscal/Fatura ou circunstância que irnpeça a liquidação cla despesa,

aquela será devolvida pelo Fiscal à COn\TRAIADA e o pagâmento ficará pendente até que a

mesma providencie as rnedidas saneadoras. Nesta hipórese, o praTo para pagcmerlto inictar-se-á

após a regularização da situaçâo ori reapresentação do documento fiscal, não acarrel.ando qualquer

ônus para a CONTRATA NTE:

7.9 - O SE'|OR FINANEIRO / Prefeit'-rra Municipal de São Miguel do Guamá terá o direito de

dcscontar de faturas, quaisquer débitos da CONTRATADA, em cpnsequência dc penaüdades

aplicadas.

8-D\SPENALIDADES
8. 1 - O dcscumprimcnto das condiçôes prevista no lnshmento Convocatório c seus anexos.

sujcitarão o infrator às sanções administrativas prcvista no Afi. 87 c seus incisos da Lci 8.666i911.

9. CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO:

( omplcxo Adnrinistrt tivo Pref,eitura Municipal t1e Sào Miguel do (iuarná-PA
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9.1 - Respeitando as demais condições normativas e as constantes deste Instrumenro Convocatório,
poderào panicipar desta licitação. qualquer empresa legalmente estabelecida no país, e que atenda

as ex igências desle lnstrumenlo:

9.2 - Não poderão participar do processo:

a) O servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação:

b) As empresas que se encontrarn sob falêhcia, concordata, concurso de credores, dissolução,

liquidaçào:

c) Ou em regime de consórcio de ernpresas, qualquer que seja sua Íbrma de constituiÇão;

d) Empresas inadimplentes ern obrigações assumidas com Prefeitura Municipal de São Miguel do

Guamá e suas Secrctarias Municipaisl

e) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto licitado;
l) Empresas suspensas ou declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal dc São Migucl do Guanrá,

ou qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Fedcral, Estadual e Municipal, ou

que possuam fatos impeditrvos de licitar com Orgão Público;

9.2.1 - A obscrvância das vedaçõcs do item anterior é de inteira rcsponsabilidade do licitante que,

pelo descumprimcnto, sujcitar-se-á às penalidadcs cabiveis;

10. CREDENCIAMENTO:

l0.l - Horário de credenciamento: 09:00hdo dia 19 de Setembro de 2018.

10.2 - O licitante poderá vir representado por seu administrador/gerente ou por rnandatário;

10.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada;

10.4 - Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa;

10.5 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para o credenciamento: cópia

autenticada da carteira de identidade ou cópia autenticada de documento legal equivalente c

docurnento que o credencie a palxicipff deste certame procuração por instrumentô pirblico ou

particulaE com firma recoúecida, através da qual lhe seja atribuido poderes para apresentar

proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e peÍinentes ao certarne, em

nome do licitante;

10.5.1 - No caso de credenciamento pôr instrumento de procuraçâo particular, o represeÍltante da

cnrplesa deverá apresentaÍ o contrato social ou altcração contratual consolidada. ou documento

cquivalente atualizado, no ato do crcdenciamento juntamente com a carteira de idcntidade ou outro

documcnto legal quc o credencie;

10.5,2 -O sócio, proprictário ou dirigente da emprcsa licitante devcrá apresentar carteira de

idcntidade ou documento legal equivalentc e cópia do respcctivo Contrato Social ou altcreçào

conh'anral consolldada. ou docurnento equivalente atualizado. Se o reprcscntante for sócio nào

detentor de poderes para isoladamcnte formular propostas ou praticar atos de administmçào, os

Complcxo Administratrvo PreÍàitura Municipal de São Migucl do Guanrá-P,,\
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denrais sócios participantes da administraçào, conforme dispuser o instrumento de constituiçào da

empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários através de procuraçào.

10.6 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos

envelopes de proposta ou de documentos de habilitação;

1l - DAS DTSPOSTÇÔES FTNAIS

l1.l - Nenhuma indenizacão será devida aos proponentes por apresentarem doculrentacão e, uu

elahorarern nroposta relativa ao presente C ONVITE.

11.2 -O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Comissào

Permanentc de Licitação e representantes credenciados dos proponcntes.

ll.3 - Recomcnda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antcccdência de l0 (dcz)

rninutos do horário previsto.

ll.4 - Esclalecinrentos em relação a eventuais dúvidas de interprctação do prescntc Edital poderào

scr obtidos junto a CPL/COMISSÂO PERMê.NENTE DE LICITAÇÀO. pclo rclefone: (91 )99614-

9075. nos dias úteis no horário das 8h às 12h.

ll,5 - O proponente e responsávcl pela fidelidade e lcgitimidatle das informaçõcs e dos docunentos

apresentados em qualquer fase da Iicitação.

11.6 - No interesse da Administração! sem que caiba às parlicipantes qualquer recurso ou

indenização, poderá a licitação ter:

a) Adiada sua abeúura;

b) Âlterado o Edital, com fixação de novo pmzo pàra a realização da licitaçào.

11.7 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela

CPL/CON{ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, obedecida a legislação vigente.

I1.8 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos

e condições fixadas neste Instlumenlo Convocatório.

1 1.9 - As declarações têm que ter finna reconhecida em Cafiório competente. Exceçào no caso da

pessoa responsável pela assinatura das declarações for a mesma credenciada para representar a

licitânte durante o certame comprovadamente com poderes para tal, estando presente para sanar

qualquer er enlualidade:

I L l0 - Para dirirnir quaisquel questões decorrentes do procedimento licitatório, elegetn as partes o

Foro da cidade de Salinópolis, cotn renúnr: ia cxpressa a qualquer outro por nrais privilegiado quc

sej a.

I I .l I - E proibido a participação de cooperativas no procedilnento licitatório.

ANEXO I . TERMO DE REFERÊNC]A Ê ANEXOS

ANEXO rr - MODELO DE DECLARAÇÀO qUt NÃO T,MPREGA MENOR

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTACOMERCTAL

ANEXO I\' - MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÀO

Cornplcxo Administrativo PÍeteinrra l\'Íunicrpal Lle Sào lVIiguel do Guarr:á-PA

Rod. BR 010, S/n", Bairro lndustrial \/ila França São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ANEXO V - MODELO DECLARA. CtJMp. R_F,QUISITOS HABILTTAÇÀO

ANEXO VI - MODELO DECLAR. MICROEMPRE,SA E PEQUENO PORTE

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Sào i\'Íiguel do Guamá-PA^ I I rlc Scternbro de 2018.
ALESSANDRA li:i:lis;j?i,J"_i:* 

*'
FREITAS D as:0,s27órs:, e

DIAS:0i 5276382r 9 D'rôi 20r30e rr r4re)l

A lcssandra licitas Dias

Presiderlte da CPLTPMSMG

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA

Rod. BR 010, S/n", Bairro Industrial Vila França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ESPECIFICAÇOES DO FORNECIMENTO DOS MATER]AIS E OBRIGATORIEDADES
I _ OBJETO

O Objcto do prcscnte convite é a seleção de proposta mais vantajosa para..l(J( tstLÀt) DE
t,l.{'t'E ltl.l tS {::1.Ét'RlCü5, que atenderá no fornecimento de materiais confonle as necessidades

emergenciais e serviços de substituição de parte de iluminação pública por lurrinárias enr LED
(Light Ernittrng Diode), e conforme termo de referência anexo e denrais disposiçôes deste edital.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Atender solicitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Sào

Miguel do Guamá, no fomecimento dc material elétrico para a iluminação pública do Município de

São Miguel do Guarlá-Pará

3 . LOCAL DE ENTREGA E PRAZOS:

3. I - A entrega do objcto obselará ao seguinte:

a) Local do Fomccimento: Município dc São Miguel do Guamá.

Locais: Secretaria Municipal de Infi'aestrutura

b) O objeto deverá ser Fomecido em até 48h após o solicitado.

c) Os objetos serâo fomecidos após solicitaçào expedida pelo Setor SENÍIU .

4. DEVERES DO CONTRATADO

4.1 - São deveres do contratado:

4,l.l - Executar o objeto em conformidade com o detalhamento expresso no item 0l e documento

enl anexo, e observadas as norÍnas constantes deste termo;

4.1.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais,

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Tenno;

4.1.3 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente contratado, em ate 25% (vinte e

cinco por cento), nos ten.r'ros do § 1" do art. 65 da Lei Federal no 8.666193:

4.1.4 - Arcal com todas as despcsas, diretas ou indiretas, dccon'entes do cunrprimento das

obrigações assumidas.

5 - DEVERES DA CONTRATANTE

5.1 - São deveres da Contratante:

5. I .l - Proporcioner todas as facilidades para quc o presiador possa cumprir suas obligações;

Complexo Administrativo Preleitura Municipal de São Miguci do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/n', Bairro Industrial \ila Flança Sàc Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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5.1.2- Efeluar o(s) pagamcnto(s) da(s) Noia(s) Fiscal (ais) .' FaÍura(s) da conrraiada. observanclo

ainda as condrções estabelecrdas no edital de [citação;

5.1.3 - Notíficar a empresa. por escrito. sobre imperteiçôes. talhas ou inegularidades detectadas no

relêrirlo serviço. para que sejam adotadas as meclidas coüetivas necessárias:

,5.1..1 - Prestar todas as inforurações erou esclarccinieltos que venhan; a serein solicLtados pelos

tccn icos da conüatada:

6 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACÀO

6.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nera diminui a responsabilidade da

empresa contratada;

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - o pagamento seÍá feito mensalmente 10 dias uteis a parlir do atesh da nota fiscal ou fatura, de

conformidade com as notas fiscais/faturas eiou recibos deviJamente atestadas pelo setor

competente, obseruadas a condições da proposta adjudicada e da Ordern de Serviço emiLida;

S - DÀS SANÇOES APLICÁ}'EIS AO I,ICIT.A.NTE

8.1 - Pela inexecução toral ou parcial do objeto deste Processo Licitatório, a Preftitura Municipal

clc São lvÍiguel do Guarná dcvcrá garantida a prór'ia defesa. aplicar aos licitrnres vencedores as

seguintes sançôes:

8.l.l- I)ecorridos l5 (quinze) dias sem que a Conúatadâ teúa c'rmprido coni a obrigação assunrida

estará caract.-rizada a inexecução contrarual, enselando sua rescisào.

8.2 - Ficará inrpedida cle licitar e de contratar com a ,Adrninistl acào Pública, pelo o prazo cle aie 5

(cinco) anos. garantido o dileito previo da citação e de an.rpla del'es:r. enquanto perdurar os motrr os

detenninantes da puníção oti até que seja plomovida a reabrlitaçào perante a priipria lúoridade que

aplicou a pcnaUdadc, a licitantc que convocada dentro do l.rrazo ,.le valioade da sua proposta, niu

cclcbrar o contrato, cicixar de cntregar a documentação exigida para o ccrtamc ou aprcscntâr

documcniação falsa. ensejar o retardamento da execução do seu objeto. nào mauliver a proposta.

tàlhar ou tiaudal na erecuçào do objeto racflrado, coíiportar-se de modo inidôneo oLr col]1ctcÍ

ll aude fiscal.

E.3-As pcnalidadcs scrão obr r gatorianrerr te r-egistradas i1a Scrlctafla dc Adnrinist:açào 11a

Preleitura Municrpal de São Migucl do Guamá c no caso de suspcnsão dc ircitar. o licitantc dcr.-r'i

ser clescredenciado por igual pcr'íodo. scm prcjurzo dc multas e das denrais conrilacôcs lcgais.

A lcssandra Freitas Dias

Sctor dc Licitação

Complc-xo Atlministrativo Preieitura Municipal de Sio \'ligucl do ClLr.uná-P.{
Rod. BR 010, Srh", Bairo lndustrial Vila França Sào \liguel clo Guanrá- (-- EP:6ti.660-000
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ANEXO I

TERMO DE REFERTNCIÂ
TNTRoDUÇÃo

A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico

dos municípios e constituise num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros

urbanos, no que se refere ao tráfego de veiculos e de pedestres e à preyenção da criminalidade, alérn

de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a

utilização notuma de atividades como lazer, comércio, cultura.

O desgaste dos materiais que compõem o Sistema de Iluminaçào Pública, aéreo e subterâneo, tais

como: postes, luminárias, braço de luminárias, relé, reatores, cabos, fios, ferragens e acessórios,

com o passar do tempo é necessário a sua reposição, sob pena de apresentarem defeitos, sendo que,

a solução é a prevenção por meio de sewiços operacionais, que incluem a manutenção.

Inclusive a substituição de diversas luminiírias existentes por lumini{r:ias de LED, com vista

á redução de consumo de energia. A Eficientização da iluminação pública tem como finalidade o

conforlo, a segurança e a economia para a população. Com a utilização da LED. o municipio de São

Miguel do Guamá está adequando o uso eficiente de energia, melhorando a imagem da cidade e

favorecendo o turismo, o comercio e o llzer notumo, dando segurança ao trânsito e embelezando as

áreas urbanas. aparelhos públicos e paisagens.

Diantc dcsse contexto, fica clara a necessidade da Administração Municipal atuar com agilidade e

eficiência na execução da conservação do Sistema de Iluminação Pública, uma vez que é seu dever

e responsabilidade organizar e prestar os serviços de interesse local, sendo que a ilumrnação pública

se constitui como uma das principais atribuições deste Orgão.

A substituição das luminárias trará maior eficiência energética, menor custos de manutenção por

meio da adoção de sistemas de gestão inteligente e da possibilidade de monitoramento em tempo

real, melhor qualidade do serviço público de iluminação para a populagão, maior percepção de

segurança e aumento da atratividade de iíreas da cidade durante a noite e as seguintes vantagens:

I Tempo de vida útil - Possuem um tempo de vida útil em média de 50 mil horas. Se lígado durante

12 horas por dia alcança até l0 anos de uso. Comparado, por exemplo, com uma lâmpada Vapor de

Sódio esse tempo chega no máximo a 32 mil horas.

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/no, Bairro Industrial \11a França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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I Luro Luminoso - Praticamente não altera o brilho com o seu uso.

1 Economia de energia Normalmente é prevista uma economia de 50o/" a70%.

I Não gera calor - Como não emitem raio infravermelho, não geram calor, ou seja, a superficie

iluminada por LED fica na temperatura ambiente.

I Emissào de ultravioleta e infravermelho - Exceto o LED, todas as outras fontes de luz conhecidas

hoje (lâmpadas incandescentes, halógenas, vapor de sódio, vapor metálico, vapof de mercúrio, luz

de sol) emitem raios ultravioleta e infravermelho.

1Não oferece risco de contato direto Por trabalhar com baixa tensão, pode ser usado em ambiente

úmido ou na água sem risco de choques.

I Cornpromisso com o meio ambiente - São considerados lixo comum, nào demandando fatamento

especial em sua fabricaçào ou descarte. Não tem em sua composição substâncias tóxicas, nem

mercúrio, nem f,tlamentos.

lFacilidade de integração Sua utilização com outros componentes eletrônicos como fibra óptica,

painel solar, baterias, etc é normal, abrindo um vasto leque de opções a sr explorado.

l Resistência a uso severo Como se trata de um componente só11do. supofta bem a vibraçào.

variaçào de temperâtura e uso puisante constante sem problemas.

1Et'eiro tipo Ilash Mesmo quando usado enr potênclas eievaclas, pernrite o uso de eleito

Flashing. ou seja. ignição instirntânea.

Antônio Carlos Amaro

Secretário Municipal de Infraestrutura.

Complexo Adrninistrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guarná-PA

Rod. BR 010, S/n", Bairro Industrial Vila França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ANEXO II

Papel timbrado da empresa

MODELO DE DECLARAÇÂO
CONSTITUIÇÀO FEDERAL

DE OBSERVANCIA AO INC. XXX[] DO ART. 7. DA

A Enrprcsa....... ,.. ......, inscrita com CNPJ no........................, DECI-ARA^ para lins

do disposto no inciso XXXIII do art. 7" da Constiturção Fcderal. de 5 dc outubro dc 198E" c no

inciso V do arÍ.2'7 da Lci n" 8.666. dc 21 dcjunho dc 1983. acrcscido pcla Lci n" 9.854. dc 27 dc

outubro de 1999. que nào possui em seu quadro de pessoal empregarlo(s) cour rrenos de I S(dczoito)

anos em trabalho notulno, per-igoso ou insaiubre. e ern qualquer trabalho mcnorcs dc l6 (dczcsscis)

anos. salr,o na condição dc aprcndiz a partir dc l4 (quatorzc) anos.

de 2016.

Enrpresa:

Nonc c Assinatura clo representante Iegal

Carirnbo

RECONHECER ASSINATURA EM CARTOR]O

de

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/n', Bairro Industrial - Vila França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ANEXO III

Papel timbrado da empresa

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
A

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Sra. Presidente da Comissão de Licitação

Prezado Senhor,

Tendo examinado o Instrumento Convocatório, nós, a firma (nome da empresa

CNPJ n." com sede à apresentamos a presente

proposta para o objeto licltado, em conformldade com o Edital mencionado, e declaramos que:

a) Objeto:

b) No preço cotado estão incluso todas as despesas e custos, como por exemplo: transpoües,

tributos de quaiquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação.
c) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,

observado as condições estabelecidas;

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/n", Bairro Industrial - Mla França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000

ITEM PRODUTOS UNID. QUANT. VALORUNIT. VALORTOTAL

1 ALÇA DE DISTRTBUTÇÀO 2AWG ADr-6002 UNID. 20

2 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 X 1 PESADA 3/16 UNID. 15

3 ARMAÇÀOSECUNDÁRIA2X2 UNID. 15

4 BASE P/RELE CIRAF PLAST T CBROLP UNID. 200

5 BOCAL PORCELANA E27 M'12243
REFORÇADO

UNID. 75

(i BOCAL PORCELANA E4O MT24O3 UNID. 50

7 BRAÇO CURVO S/SAPATA 1.1/4 X 2,00M
(GALVANIZADO)

UNID. 100

B CABO ALUMINIO DUPLEX 2XlOMM MT i00

9 CABO ALUMINIO DUPLEX 2X16MM MT 150

10 CABO ALUMINIO QUADRIPLEX 4X2sMM MT 300

11 CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 3X1OMM MT 200

12 CABO FLEX 1KV SO,OOMM PT MT B(]

CABO FLEX lKV TO,OOMM PT MT BO

T ,l



14 CABO FLEX 75OV 1,5MM PT MT s00

15 CABO FLEX 75OV lO,OOMM PT MT 200

16 CABO FLEX 75OV 2,5OMM PT MT 200

17 CABO FLEX 75OY 4,OOMM PT MT 200

1B CABO FLEX 75OV 6,OOMM PT MT 200

19 CABO PP 3XsO,OOMM 1KV MT 10

20 CHAVE P/ILUMINAÇAO PUBLICA 2 X 60A
22OV C/RELE

UNID. 5

2\ CINTA CIRCULAR 19OMM UNID. 5

22 CINTA CIRCULAR 25OMM UN]D. 5

23 CONECTOR PARALELO 10 A 1/O UNID. 200

24 .]ONECTOR PERFURACAO MEDIA 16-95 X 4-
35 CDP-95

UNID, 100

25 CONECTOR PERFURAÇÀO PEQUENA 1O-95 X
1,: 10 CDP-70

UNID. 200

26 DISJUNTOR CX MOLD 3 X 1254 SDS 125 UNID, 5

27 FITA ISOLANTE 23BR ÀLTA TENSÀO
19M MX 10M

UNID. 10

FITA ISOLANTE 33 + 19MM X 2OM UNID. 50

29 GLOBO DE VIDRO 15 X 30 LEITOSO UNID. 30

30 ISOLADOR PORCELANA ROLDAN A.72 X 72 UNiD. 15

31 LÂMPADA MISTA 22OVI25OW F,27 MI-22 UNID. 30

32 LÂMPADA MISTA 22OY /25OW E.4O l|{I-22 UNID. 30

LÂMPADA VAPOR METALICO CL ]sOW TUB
E,10 HQI r

UNID. 50

34 I,ÂMPADA VAPOR METALICO CL 25OW TUB
E4O HQI-T

UNID. 50

35 LÁMPADA VAPOR METALICO CL 4(](]W TUB
E40 HQI-T

UN]D. 50

36 LÂ]\IPADA \APOR SODIO 1OOW TUBOLAR
F,t0

UNID. 50

37 LÂN,IPADA VAPOR SODIO lJOW TUBOLAR
E40

UNID. 50

3B L-{MPADA VAPOR SOD]O 25OW TUBOLAR
L,+0

UNID. 30

39 LÂMPADA VAPOR SODIO 7OW OVOIDE E27 UNID. 200

40 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27, 33MM,
LO,07/33

UNID, 100

ESTADO DO PARÁ
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41

42

43

44

LL]IVIINARIA PUBLICA A BERTA E4O,33MM,
LO-07.1i33

UNID. 30

LLIMINÁRIA PUBLICA FECHADA E4O LO.
i 6.4X/33-60

UN]D. 30

LUMINARIA PUBLICA FECHADA
P/LÂMPADA DE 4OOW C/ALOJAMENTO

UNID, 30

NUCLEO 2.1i2" P12 PETALAS UNID. 15

45 NUCLEO 2.1r2" P/3 PETALAS UNID. 15

46 PARAFUSO MAQUINA 16 X 25OMM UNID. 200

47 PARAFUSO MAQUINA 16 X 3OOMM UNID. 100

4B REATOR VAPOR METALICO 25OW EXT UNID. 50

49 REATOR VAPOR METALICO 25OW ]NT. UNID. 15

50 REATOR VAPOR METALICO 4OOW EXT UNID. 100

5i REATOR VAPOR METALICO 4OOW INT. UNID. 20

52 REATOR VAPOR SODIO ]OOW EXT UNID. 50

53 REATOR VAPOR SODIO 15OW EXT UNID. 50

54 REATOR VAPOR SODIO 25OW EXT UNID. 50

REATOR VAPOR SODIO 7OW EXT UNID. 250

REFLETOR DE LED ;OW C/LAMPADA
BRANCA

UN ID. 30

57 REFLETOR DE LED 5OW CÃAMPADAVERDE UNID. 50

5B REFLETOR RET 4OOW E4O UNID. 30

RELE FOTOCELULA NF 22OV RFM 12

INSTANTANEO
UNID, 60

60 BRAÇO CURVO COM SAPATA, PROJEÇÃO DE
2s00MM., EM TUBO DE AÇO CARBONO,
INCLINADOS EM 25'.

PÇ 40

61 BRAÇO CURVr) COM SAPATA, PROJEÇÀO DE
36OOMN1,, EM TUBO DE AÇO CARBONO,
INCLINADOS EM 25Ô,

PC 10

62 BRAÇO CURVO COM SAPATA, PROJEÇÂO DE
6000MM_, EM TUBO DE AÇO CARBONO,
INCLINADOS EM 25".

PÇ 70

63 CONECTOR PERFURANTE DE 1OMM PÇ 30

ír,1 CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO PARA
CABO DE 1OMM

PÇ 30

ri5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO DE
CO\JUNTO DE TLUMINAÇÀO PUBLJCA
VS25O PADRÃO PMU

UNID. 5
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66 CHAVE FACA C/ FUSML 3P - 304 -250V UNID. 2

Ã;.',".u,,,

67 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 3s A
50MM2 - ISOLADORES

ML 60

6tt ELO FUSIVEL 1OK UNID. 10

69 ELO FUSIVEL I5K UNID. 10

70 FUSIVEL NH 3OOA A 630" UNID. 10

71 PARA RAro DE DrsrRIBUrÇÃo DE TENsÀo
12 KV

UNID. 2
i
l

72 PÁRA-RAro LATAo cRoMADo rIPo
FRANKT rN (S ACESS.)

UNID. 2

73 TRANSFORMADOR DÊ 45KVA - 225KVA-
15KV-60H2

UNID. 1

74 TUBO PVC RIGIDO DIAM. sOMM
P/PROTEÇAO CORDOALHA

7s LUMTNARIA FECHADA RanR [uvnrnçÃo
PUBLICA EM LED DE 150/1BO WHTAS

LUMINARIA FLCHADA PA RA ILUMINAÇÀO
PUBLICA EM LLD DE 120/I3O WATS

UNID

UNID

UNID

5

20

20

'ffiâ

TOTAL POR EXTENSO:

Forma de Pagamento: conforme edital

Local da execução: no município de São Miguel do Guamá (zona rural e urbana)

Prazo de execução:

Validade da Proposta Comercial: Validade da proposta não inferior a 60 (noventa) dias corridos, a

contar da presente data.

Agencia, Conta e Banco para deposito:

Local e Data:

Nome e Assinatura do representante legal

Carimbo

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/n", Bairro Industrial Vila França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ANEXO IV
Papel timbrado da licitante

MODELO DE CREDENCTAMENTO/PROCURACÀO

CONVITE N" XXX/2018

,'\ (nolle da crnpresa) CNPJ n." corn sedc à

, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificaçào

completa - nome, RG CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente

instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es)

(nome, RG, CPF, nacionalidade. estado civil, profissão e endereço), a quem confere(rn) amplos
poderes para junto a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, pam praticar os atos

necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de CONVITE N" XXX

/2018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindolhes, ainda, poderes especiais

para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais. negociar preços e demais condições,

confessar, transigir, desistil firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo

ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reselvas de iguais poderes, dando tudo por bom

fitme e valioso.

Local e Data:

Nome e Assinatura do representante legal

Carimbo

RECONHECER ASSTNATURA EM CARTÓRIO

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/no, Bairro Industrial - Vila França Sào Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ANEXO V

Papel timbrado do licitante

MODELO DE DECLARAÇÂO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA
HABILITAÇÃO
CONVITE N" XXX/2018

A (nome da empresa) CNPJ n.' com sede à

, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação

completa - nome, RG, CPR nacionalidade, estado civil, profissão

interessado em paÍicipar da licitação em epígrafe que se processa

indicado que

e cndcrcço)

no proccsso adnrinish-arir o

r,islr

;; ;;,, ô ;ffi ; ó,ü,*i*,,ió ;ô; üüiiô; il;il,i^.'f":LARo' 
sob penas

Local e Data:

Nome e.A.ssinatura do representantc legal

carinrbo

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010. S/n', Bairro Industrial - Vila França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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ANEXO VI
MoDELo DE DECLARAÇÀo oE rNqu,,rDRAMENTo crotllo ME ou Epp

UMPRTMIR EM [-'OLHA TtMBRAD.A. DA IIMPRESAI

CONVITE N.'XXX/20I8
(razào social da empresa)inscrita no CNPJ n". . . . .

. . .. por intennedio de scu represeniante legal. o(a)Sr.{a.)
. , portador(a) da Carteira de Identidade nu. . . . . . . e clo CI'f- n". . . . . . . . . . . .

. e do seu contador o(a) Sr.(a.)

potador(a) da Carteira de Identidade no. . . . , . . e dr. Ci'l:r n'...
para Íins do disposto desle Edital, rio Convite n" x:<x/2013, sob as sançõcs

c sob as penas da lei, que esta empresa, na píestxite data, é considsrada:

administratir-as cabívcis

( ) MICROEMPRESA. conforme Inciso i dr.r a!':igo 3'dr Lei Cr:mpl,:mcntar n" 123. de i4l)21)006:
( ) EN4PRESA DE PEQUENO PORTE. ccrriorrrrc Inr:iso JI d<:, artigr.r 3" da Lci Complcmentar n"

123. de 1411212006.

Declrla .rirdr quc a cmplcsa rrào se cnr,rn'.r.r llcir,rÇ;d: Dor iiu:;:quc'. düs ltrpótcic. dr.crit;rs nL' § 4".

drr rr t. J'. da Lci C(,nrplcrncnrar n' i lj. .í: iJ à; ricze':rttri dJ rUOh

(t-ocaL e aam)

Nome do representante legal

CPF:

OBS. I ) Assinaiar com um "X" a condiçãu cla etriptesil,

Obser\ r(ào:
Declaração exigida somente para eirtirreiã que qu(,:ira se i;eneiiciar da lei de cnrpresas de pequentr

porte e microempresa

Conrplcxo Adnrinistr-ativo l'reÍcitura Muntcipal cle Sào Miguel do Gualna-PA
Rod. BR 010, Sr'n", Bairro Industrial Yila França Sãr:r Miguel do Guarná- CEP:68.66Ü-00tt
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ANEXO VII
MINUTADE CONTRATO

CONTRATO N' «NUMERO_DO_CONTRATO»

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de «CIDADE», através do(a)

«NOME_DA_CONTRATANTE», CNPJ-MF, N" «CNPJ_DA_CONTRATANTE», denotninado

daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr,(a)

«NOME RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nu

«CPF RESP LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP__LICITACAO», c do outro lado

«EMPRESA CONTR-{TADA», «CPF_CNPJ_CONTRATADO», com sede na

«ENDERECO CONTRATADO», dc agora ern diante denominada CONTRATADA(O), neste âto

representado pelo(a) Sr(a). (NOME_REPRESEN'IANTE». r'csidente na

«ENDERECO REPRESENT CONTRATADO», portador do(a)

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», têrn justo e contralado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo CONTRATUAL

«OBJETO CONTRAIADO»

«ITENS_CONTRATO»

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FIINDAMEN AÇÃO LEGAL

I - Este contfato fundamenta-se na Lei n" 8.666193, de 21 de junho de 199.1, e suas postenores

altcrações. bem corno na licitaçào na rnodalidade «MODALIDADE». processo n"

«NO LICITACAO».

CLÁI]SLTLA TERC]EIRA - DoS ENCARGOS. OBRIGAÇÕES E RL]SPoNSABILIDADES DA
CONTRATADA

I - Exccutar o objeto dcste contrato de acordo com as condições e prazos estabclccidas no proccsso

licitatório n' <NO_LICITACAO» e neste termo contrafual;

2-Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao palimônio clo

CONTRATANTE ou a tercciros, quando no desernpenho de suas atividadcs profissionais, objeto

deste contrato:

Conrplcxo Administrativo Prefeitura Municipal de Sào Miguel do Guarná-PA
Rod. BR 010, S/n', Bairo Industrial Mla França São Miguel do Guarná- CEP:68.660-000
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3 - Encamiúar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas

notas fiscais/faturas concementes ao objeto contratual;

4 - Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado

para a cônsecução da execuçào dos serviços, bem como o custo de transporte, inclusive seguro,

carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade

da CONTRATADA;

5 - Manter, duante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato,

decorente do(a) «MODALIDADE» processo no «NO_LICITACAO».

6 - Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela

Contratante;

7 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no §

lo. do art. 65, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

8 - Atender diariamente os seruiços solicitados pelos setores permncentes a Prefeitura Municipal e

suas Secretarias, porém atender somente Requisições ou Ordem de Sewiços assinadas por

funcronáno compelente parâ lal.

CLÁUSULA QUAMA - DAS RESPONSABILID,A,DES DO CONTRATANTE

i - A Contratante sc obriga a proporcionar à flontratada rodas as condições necessárias ao pleno

cunrprimento das obrigaçõcs decorentes do Tenr::o ílontririual. consoante estabelecc a Lei n"

s.oí'0 qr, É \ua: rltelxçüci po.leriurc5:

I - Fiscalizar e acompanhar a execuçào ilo objeto contratual;

3 - Lornunicar à Contratada toda e quelquer ocorrência relacionatia com a execuçào do obieto

contratual, diligenciando nos cas.Js que c::igeir-r providência-* corrcijr as:

4 - [,rovidenciar os pagamentos à Contraiaria à r'ista clas Notas Fisr:aisiI'atLrras delidanrettte

atestadas pelo Setor Competertte.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊT\'CIA

I - A Vigência dcstc instrume nto corttt ai::.ai iniciari
exti ngui ndo-sc cm «DATA FIN A L Vi(;-(-ON'i I{.aJO»,

a lei.

(.LAI. SI L \ SE,\TA - D,\ RI SI'IS,ÀO

enr «DATA INIC \:1G. CONTR.ATO»

podentlo scr plorogado dc acordo conr

Complcro Administrativo Prefertlra Municipal cie São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/n', Bair:ro Industrial \ila França - São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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I - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos anigos 77.78 e 79 da Lei n'
8.666193, e poderá ser solicitada a qualquer [empo pelo CONTRATANTE, com antecedência

minima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicaçào por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

I - Em caso de inexecução total ou parcial do contratô, bem como de ocorrência de atraso

injustihcado na execução do objeto deste contlato, srúmeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhc

gararltida plena deÍ'csa. as seguintes penalidades:

- Advertência;

- Multa:

- Suspensào tcmporária de participaçõcs en: licitações prornovidas corn o CONTRATANTE.
irnpedimento dc contratar com o rnesmoj por prazo não superiol a 02 (dois) anos;

- Declaraçào dc inidoncidade para licitar ou rontratar com a A<iministração Pública. enquanto

perdurarem os motivos da puniçào. ou até qut: seja promovida a reabiiitaçào. pelante a própria

autoridade quc aplicou penalidade:

I - A multa prevista leinra scr'á a scgl,inrc:

- 
^tó 

10% (dez por cento) do valor totàl «)ntratado, nt caso dc sua nào rcalizacào e/oLr

descumprimento de alguma das cláusulas conhatuais;

3 - As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamento, facultada a defesa

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dras úteis:

4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhi<La como renda paÍa o Municipio, no prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da data da notiÍicação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-

la das faturas por ocasiào do pagamento, se julgar conveniente;

5 - O pagamento da multa nâo eximirá a CONTFATADa de corrigir as irregularidades que deranr

causa à penalidade:

6 - O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADÀ, por escrito, de qualquer anormalidade

constatada durante a prestação dos serviços, parã adoção das plovidências cabíveis;

7-As penalidades somente serào releva<las eni razão de circunstâncias excepcionais, e as

justificadas só serão aceitas por escrito, f,mdamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a

critério dâ autoridade competente do CONTR.{TANTE. e desde que formuladas no prazo máxirno

de 05 (cinco) dias da data em que Íbram aplicadas.

CLÁUSULA 0TTAVA. Do VALoR

I - O valor total da pÍesente avença é de R$ «VALOR-CONTRATADO»

(«VALOR EXTENSO_CONTRATADO»), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da

data final do período de adimplemento da obrigaçào, na proporção dos seniços efetivarnente

executados no período lespcctivo. segundo as autorizações expedidas pclo(a) «UNID GEST» e dc

Complexo Adrninistrativo Prefeitura Munrcipal de São Miguel do Guarná-PA
Rod. BR 010, S/n", Bairro Industrial Vila França São Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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confomidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor

competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

CLÁUSULA NONA - DA DoTAÇÀo oRÇAMENTÁRIA

I - As despesas contratuais corrcrão por conla da verba do orça,nento do(a) CONTRATANTE. nu

dotação orçarnentária «DOTACAO_ORCAMENTA VALOR», ficzmdo o saldo pcrtincntc aos

dcrrmr' crclcicio5 J ser ern|er)lraJu oporlunan]enle. i conla d,'. tetpecltrtls orr'cnlcrltos. ccso §Liit

ncccssário.

L L, AUSL LA D],L'IVA - DA DIR FCAO

I - A contratantc indica como Fiscal de contlato o(a) Sr(a) «NOME_ASS FTSCAL CONTRATO».

inscrito no CPF n" «CPF_ASS FISCAL CONTRATO» , o qual fica autorizado a t'iscaliziLl a

crccucào dcste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇOES í.ONTRATUAIS

I -O presente contrato poderá ser alterado. nos casos previstos no arligo 65 da Lci n." 8.666,93.

tiesde que ha.ja intcrcssc da Administr-açào do CONTR-{TAN-I E. com a a}lrcscntaçào das delidas

j ustilicativas.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO. BASE I-EGAL E FORMALIDADES

1 - Esre Contrato encontra-se subordinado a legislação e;pecífica. consubstanciada na Lei n'8.666.

de 2l dejunho de 1993 e suas posteriores alterações, e, im casos onrissos, aos preceitos dc direito

público. teoria geral de contratos e disposições de direitr, privado.

I - Fica cleito o Furo da cidade de «CTDADE». corno c, único capaz de dirimir as dÍn'idas otirmdas

dcstc C'ontrato. caso não sejaln diiüridas antigavehnentc.

-l - Para hfmeza e col]ro pro\,a de haverem as pal1es, eiltre si, ajustado e colttratado, é la|rado o

presellrc remro. em 02 (duas) vias dc igual teor. o quiLl. depois de lido e achado conlorttte. .1

assinado pclas paÍtcs contÍatantes e pelas lcstcntunhas abaixo.

«CIDADE»-<üF MUNICIPIO», «DATA,DO_CONTRATO»

((NOME_DA_CONTRATANTE»

CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»

Complexo Administrativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA
Rod. BR 010, S/n', Bairro Industrial - Vila França - Sãr: Miguel do Guamá- CEP:68.660-000
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CONTRATANTE

.. EM PR ISA_CONTRATA DA,,

.CPF CNPJ CONTRATADO"
CONTRATADO(A)

Tcstcmunhas:

I 2.
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