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1. DO PREÂMBULO (Art. 1º; 3º, IV - Lei nº 10.520/2002)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ, sob nº 01.613.194/0001-63, com sede à Avenida Getúlio Vargas, nº 98, Bairro Centro, CEP:
68.365-000, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 422 – 2018 SEMAD/PMA,
torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, com obediência ao
disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988; Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de defesa do
Consumidor); Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal nº 3.555/2000; Lei Complementar nº 147/2014; Lei 10.520/2002;
Decreto Federal nº 6.204/2007, e demais legislação aplicável, todas com suas alterações, fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PP, nº 033/2018-01 PMA, do tipo MENOR PREÇO G, objetivando a
Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Laudo Pericial de Insalubridade e Periculosidade, PPRA
e PCMSO, para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura do município de
Anapu/PA, Anexo I - Termo de Referência e demais anexos integrantes ao presente Edital.
1.1.Data de Publicação:24/08/2018.
Local: Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município; (Art. 4º, I - Lei nº 10.520/2002)
1.2.Data de Credenciamento: Às 09:00h do dia 06/09/2018. (Tolerância: 10 minutos)
Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Anapú/PA (Sede da PMA)
1.3.Data de abertura das propostas de preços e recebimento dos documentos de habilitação: Às 09:00h do dia 06/09/2018.
2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL (Art. 4º, IV; Art. 5º, III - Lei nº 10.520/2002)

2.1. O edital, bem como os seus anexos, poderão ser consultados e adquiridos no Portal do TCM – PA, no link:
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página da Prefeitura Municipal de Anapu, no endereço eletrônico:
https://www.anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo e-mail: licitacaoanapu@gmail.com, e
na sede da Prefeitura Municipal de Anapu, situada na Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro – Anapu – Pará - CEP:68.365000.
Informações adicionais podem ser obtidas na sala de Licitação no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00
horas, em dias úteis.
3. DO OBJETO (Art. 3º, II - Lei nº 10.520/2002)

Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Laudo Pericial de Insalubridade, Periculosidade, PPRA e
PCMSO, para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura do município de
Anapu/PA, Anexo I - Termo de Referência.
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (Art. 3º, II - Lei nº 10.520/2002)

2.036 – Manutenção da Secretaria de Saúde
2.071 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente
2.009 - Manutenção da Secretaria municipal de Administração e Finanças
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:
5.1. Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, os quais, em qualquer fase do certame,
poderão ser apresentados em cópia simples autenticados em cartório, e válidos até a abertura do Envelope nº 02
(Documentos de Habilitação), no entanto, não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento
emitido até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data marcada para a abertura do processo licitatório, exceto para
Atestado de Capacidade Técnica, CNPJ e Inscrição Estadual (FIC), se houver;
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5.2. Não estejam sob processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou
sob declaração de inidoneidade que lhes tenham sido aplicadas por força da Lei nº 8.666/93;
5.3. Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
5.4. Deter em seu Contrato Social atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação e comprovar possuir os
requisitos de qualificação exigidos neste Edital.
5.5. Não poderão participar deste certame:
5.6. Servidor, entidade contratante ou responsável pela licitação;
5.7. Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta inclusive fundações
nos níveis federal, estadual ou municipal e/ou suspensa do direito de licitar e as impedidas de contratar, no prazo e nas
condições da suspensão e do impedimento, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
enquanto durar a punição;
5.8. Empresa que constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da União - CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis;
5.9. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas nos documentos e
componentes deste Edital e legislação pertinente;

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1 - A sessão do pregão será dirigida pelo Pregoeiro designado e realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste edital, sendo recomendável à presença dos participantes com antecedência mínima de 10 (dez) minutos do horário
previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue:
6.2 - Em caso de Microempresa ou empresa de pequeno porte. Declaração da proponente, assinada por seus representantes
legais, de enquadramento no art. 3° da LC n° 123, de 14 de dezembro de 2006, acompanhada de Certidão de
enquadramento, emitida pela Junta Comercial do Estado, de acordo com a IN n° 103/2007-DNCR, de 30 de abril de 2007,
para comprovação de regularidade de microempresas e empresas de pequeno porte. Acompanhada da Declaração de micro e
pequenas empresas, (anexo V).

6.3 - Após abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes;
6.4 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou alteração consolidada, em vigor devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
6.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
6.6 - Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, que deverá apresentar:
a) - Carteira de identidade; (original, ou cópia autenticada);
b) - Instrumento público ou particular de procuração, ou termo de credenciamento (Anexo II), reconhecida a firma do
outorgante em Cartório, com poderes especiais para responder em nome dos outorgantes, e praticar todos os atos pertinentes
ao certame, em nome tais;
6.7 - Em sendo sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá ser apresentada cópia do contrato social, ao Pregoeiro,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.8 – Demais documentos necessários para o credenciamento:
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a)Declaração de habilitação (art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), (anexo III);
6.13 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com amplos poderes para praticar de todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar respectivo Estatuto ou Contrato
Social, com suas devidas alterações, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.

6.14 - Ainda que o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público ou particular o licitante
deverá apresentar o documento especificado no item 6 subitem 6.4.
6.15 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
6.16 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a fim
de que a empresa se faça representar, legitimamente, em uma eventual negociação entre as partes, evitando com isso
a interrupção da sessão para contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando,
todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro.
6.17 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas implicará,
de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de
interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos;
Obs.: Em caso de autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação, o licitante deverá requerer a
autenticação com 02 (dois) dias úteis, anterior ao da licitação, até as 12:00 horas.

7. DA REPRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
7.1. Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão apresentados com as seguintes indicações:
Envelope nº 01
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 033/2018-01 PMA
Razão Social da empresa
CNPJ
Envelope nº 02
DOCUMENTÇAÕ DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 033/2018-01 PMA
Razão Social da empresa
CNPJ
7.2. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos deste edital, terão poderes para formular verbalmente, na sessão,
novas propostas e lances de preços, manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. A Licitante que se retirar antes do término da sessão
considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
7.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em cópia autenticada por
cartório competente, desde que estejam legíveis. Não sendo possível a “leitura” de determinado documento, a licitante
poderá ser inabilitada, a critério do Pregoeiro.
7.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à habilitação
e à proposta de preço e seus anexos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
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7.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor
juramentado.
7.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile,
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.
7.6. As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de documentação, devidamente fechados de forma
indevassável, contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal.
8. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 01)

8.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Anapú, Anexo I deste edital, ou em formulário
próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via,
no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número
de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02
(dois) dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo
as folhas ser rubricadas e numeradas;
b) Apresentar preços completos (unitários e totais) por mês de efetivo serviço, computando todos os custos necessários para
o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
c) Apresentar preços totais de cada item/serviço escrito por extenso;
d) Apresentar o formulário para preenchimento da proposta que será passado pela Prefeitura Municipal de Anapú
preenchido em pen drive sem renomear e sem alterar a estrutura da planilha, para que não tenhamos problemas no momento
de importa-la para dentro do programa. Caso descumpra a licitante terá sua proposta desclassificada.
8.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
8.3. Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica subentendido que a licitante aceita, irrestritamente, todas as condições
estabelecidas no presente edital.
8.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
a) O prazo de validade da PROPOSTA que, deverá ser de no mínimo, sessenta (60) dias, contados da data de entrega dos
ENVELOPES.
b) Declaração, na própria proposta, de que o preço cobrado contempla todos os custos com encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que, embora não mencionadas, sejam necessárias para a
execução dos objeto licitado.
c) Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismos e o preço expresso por extenso, prevalecerá o valor por
extenso.
8.5. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou contiverem emendas,
rasuras ou entrelinhas;
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b) apresentarem preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
d) Que apresentarem preços excessivos ou inexequíveis nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.
8.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento,
prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.
8.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas as
condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação
federal mencionada no preâmbulo deste edital.
8.8. A PMA, recomenda às licitantes que, quando da elaboração de sua proposta, nela façam inserir o número da conta, da
agência e do banco em que tenha conta corrente, número do CNPJ, endereço, telefone comercial, número de fac-símile,
endereço eletrônico-(e-mail) e nome do representante. A omissão desta recomendação não importará em desclassificação do
licitante.
9. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
9.1. Para a habilitação neste Pregão, a documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital, em
original ou em cópia devidamente autenticada e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de
inabilitação:
9.2. Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou alteração consolidada, em vigor devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da
diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Declaração de pleno reconhecimento e atendimento, do disposto no inciso VII do art. 4º da lei 10.520/2002 (anexo IV);
f) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo VI);
g) Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a administração(anexo VII);
h) Declaração da licitante, de que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por
cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura de
Anapu, sob qualquer regime de contratação (anexo VIII);
i) Alvará de licença e funcionamento emitido pela sede do domicílio da licitante;
j) Declaração de possuir as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto;

l) a) Certidão Simplificada e específica emitida pela junta Comercial, cuja data de expedição não anteceda em mais de
60 (sessenta) dias à data da apresentação das propostas.
9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do município de Anapú-PA e da sede da
licitante, e ou outra equivalente, na forma da lei, compreendendo, inclusive, a apresentação de Certidão Negativa da Dívida
Ativa da União;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;
9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme dispõe a Lei Complementar n°
123/06;
9.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação;
9.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e neste Edital, sendo facultado
à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a
licitação.
9.7. Qualificação Técnica:
a) Apresentação de no Mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitida por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove que a proponente forneceu os itens e/ou serviços iguais, ou similares, pertinente e compatível
em características com o objeto licitado, com assinatura e ou firma reconhecida em cartório;
a.1) Declaração de que tem a sua disposição equipamentos adequados para a execução dos serviços a serem executados;
b) Comprovante de que possui em seu Quadro Permanente ou contratado para essa prestação de serviço, na data da
Licitação, Engenheiro de Segurança do Trabalho e, ou, Médico do Trabalho com seus respectivos registros profissionais
ativos junto aos Órgão competentes (Conselho Regional - CREA - CRM ), com especialização em medicina ou engenharia
do trabalho, que os capacite e os responsabilizem tecnicamente para emissão do documento objeto desta contratação.
b.1) A comprovação de que o referido profissional integra o quadro permanente da licitante ou é contratado pela Empresa
para esse tipo de prestação de serviço, será realizado da seguinte forma:
I - Apresentação de cópia da CTPS ou apresentação de cópia do Contrato de Trabalho;
II - Na hipótese do responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da empresa licitante, deverá
ser apresentado o Contrato Social da Empresa ou Documento Equivalente, que comprove tal situação;
NOTA: O Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho que apresentar a ART ou CRM para fins de
habilitação da empresa contratada, será o Responsável Técnico que representará a empresa no acompanhamento e execução
dos serviços de que trata o Objeto deste Edital, inclusive realizando todos os Trabalhos de Campo, bem como a elaboração
do LTCAT ( Laudo de Insalubre e periculosidade).
c) Registro ou Inscrição da Empresa na Entidade Profissional Competente.
9.8. Qualificação Econômico-financeira:

Pág.8 de 37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
a) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não
superior a 30 (trinta) dias da data limite para a sua apresentação.
b) certidão negativa de protesto, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data limite para a sua apresentação.
c) balanço patrimonial devidamente registrado no órgão competente e demonstração contábeis do último exercício social,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
Observação: O balanço patrimonial deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu Conselho de
Classe
d) quando se tratar de pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima, admitir-se-á a apresentação do balanço
patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva publicação na Imprensa Oficial.
e) A comprovação do Capital Social mínimo, poderá ser efetuada através da apresentação do Contrato Social e alterações ou
Certidão expedida pela Junta Comercial ou Publicação no Diário Oficial.

f) Quando se tratar de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), no que se refere à regularidade fiscal,
será adotado o estabelecido nos Art. 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006.
g) A documentação acima exigida deverá ser apresentada em original, cópia autenticada por cartório competente ou
por membro da CPL/PMA ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. A aceitação das certidões, quando emitidas
através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação.
h) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a
licitante será inabilitada. Não serão aceitas quaisquer cópias efetuadas através de fac-símile, bem como não serão aceitas
certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins de licitação”.
i) Caso algum documento não conste o prazo de validade, será considerado como sendo de 30 (TRINTA) dias
imediatamente anteriores à data marcada para a abertura do processo licitatório, exceto CNPJ, Inscrição Estadual (FIC) e
Atestados de Capacidade Técnica.
9.9. Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site
correspondente.
9.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus Anexos.
9.11.Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.
9.12. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.
10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo
protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 24 (vinte e quatro horas), sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o
do art. 113. (Art. 41, § 1o/Lei 8.666/93).
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos, no endereço discriminado no preambulo
deste edital, cabendo o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
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10.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o
quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, em função das possíveis falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Art. 41, § 2o/Lei 8.666/93).
10.3. Não serão reconhecidos Impugnação do Edital por fax, e-mail, somente por escrito em original protocolados na sede
da Prefeitura Municipal de Anapú – PA na Comissão Permanente de Licitação, e dentro dos respectivos prazos legais.
10.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais.
10.5. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10.6. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. (Art. 41, § 3o/Lei 8.666/93)
10.7.Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou impugnações sobre o presente Edital deverão ser solicitadas por escrito e
protocolizados à Comissão Permanente de Licitação, Att.: Pregoeiro Oficial, localizada na Sede da Prefeitura
Municipal Anapú, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 98, Bairro Centro na cidade de Anapú, no horário das 08:00 às
12:00h.
10.8. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, formulários, prazos, especificações e
desenhos contidos nos documentos de licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo
da correta formulação da proposta e do contrato.
10.9. No que se relaciona com o fornecimento de elementos, informações e esclarecimentos, resolve a Comissão
Permanente de Licitação.
10.10. Não serão levadas em consideração quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados na
forma definida pelo subitem 10.1.
10.11. Não serão considerados em hipótese alguma entendimentos verbais.
10.12. A PREFEITURA disponibilizará os ADENDOS a todos os proponentes que tenham adquirido o presente Edital,
através de oficio expresso aos mesmos. Não cabe a PREFEITURA qualquer sanção pelo desconhecimento dos adendos
disponibilizados.
11. DA SESSÃO DO PREGÃO
11.1 O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme item 6 deste.
11.2. Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação verbal dos interessados, sendo
que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos
envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
11.3. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, análise de suas
conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes.
11.4. Cumprido o item 8.5, serão desclassificadas as propostas que:
a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;
b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;
c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem baseada na proposta das
demais Licitantes.
11.5. Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço.
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11.6. O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. Na hipótese
de haver propostas com o mesmo valor, estas serão consideradas uma única proposta. Em havendo apenas três propostas ou
menos, todas serão habilitadas a disputarem os lances, partindo-se do menor preço oferecido, iniciando-se pela que maior
preço ofereceu.
11.7. Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 11.6, serão classificadas as propostas
subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham
sido os valores oferecidos.
11.8. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme itens 11.6 e 11.7, a
ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço,
iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
11.9. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances
seguintes.
11.10. O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.
11.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
11.12. O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma do Item.
11.13. Caso a Proponente vencedora seja inabilitada, será observada a ordem de classificação.
11.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.
11.15. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja
obtido melhor preço.
11.16. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor
preço.
11.17. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme
definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
11.18. Sendo aceitável a oferta, será verificada o atendimento das condições habilitatórias pela Licitante que a tiver
formulado.
11.19. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente vencedora.
11.20. Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
11.21 Na ocorrência do disposto no item 11.15, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para obtenção
de melhor preço.
11.22. O Município de Anapú se reservará o direito de efetuar DILIGÊNCIAS visando confirmar as informações
apresentadas pelo licitante sobre as características dos produtos ofertados ou documentos de habilitação, desde que seja
solicitado ou haja necessidade expressa. (Art.43, §2º - Lei 8.666/93)
11.23. Caso sejam encontradas discrepâncias entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta. Se inexequíveis, este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante.
(Art.48, II, §1º, a, b - Lei 8.666/93)
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11.24. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais
Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.
11.25. A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá apresentar nova Proposta contendo os preços, unitário
e global, obtidos através da negociação efetuada na fase de lances verbais.

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos
deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO, para fornecimento do objeto licitado nos termos do Termo de
Referência - Anexo I.
12.2 -Serão selecionados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio as propostas de MENOR PREÇO, e as demais com preço até
10 % (dez por cento) superior àquela.
12.3. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionados as 3 (três) melhores propostas,
independentemente do preço, bem como as propostas empatadas.
12.3.Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar lance verbal, caberá ao
Pregoeiro, analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto às taxas, decidir entre
considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame.
12.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, se observado o que dispõe o § 2º, incisos I, II, III e IV, do art. 3º da
lei 8.666/93, mantiver-se o empate, o mesmo será decidido por sorteio realizado pelo Pregoeiro, na forma estabelecida no §
2º do art.45 da lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006.
12.5. Após a etapa de lances será assegurada às Micro e Pequenas Empresas, Pequeno Porte, como critério de desempate, a
preferência de contratação de acordo com o estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06.
12.6. - Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas pelas pequenas empresas sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada nos termos do item 12.4.
12.7. Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será procedido o seguinte:
12.8. A pequena empresa mais bem classificada poderá caso queira, apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
12.9. A pequena empresa mais bem classificada será convocada para apresentar a nova proposta após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes que se enquadrarem na hipótese do Item10.6.
12.10. Não ocorrendo à contratação na forma do item anterior serão convocadas as remanescentes que se enquadrem como
Micro Empresa ou pequena empresa na ordem classificatória, para o exercício dos direitos trazidos pela Lei Complementar
nº 123/06.
12.11.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas pequenas empresas que se encontrem na situação descrita no
item 12.6., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta.
12.12. O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, superada a fase de lances, não tiver
sido apresentada por pequena empresa.
12.13. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem
decrescente de classificação;
12.14. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, deverão ser obrigatoriamente,
inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores;
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12.15. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação das propostas;
12.16. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente
pelo critério de menor preço;
12.17. Neste momento, o Pregoeiro verificará se há licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
em caso positivo, indagar ao mesmo sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei Complementar nº
123/06.
12.18. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua proposta, às
penalidades constantes do item 25 deste Edital;
12.19. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a aumentar o preço de desconto oferecido se
for o caso.
12.20.Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta de menor valor, decidindo
motivadamente a respeito.
12.21. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade com as taxas praticadas
pelo mercado, coerentes com o fornecimento do material ora licitado.
13.22. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão.
12.23.Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado,
com base na documentação apresentada na própria sessão.
12.24. A LICITANTE devidamente enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte em conformidade com
a Lei Complementar nº 123/06 poderá apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam
pendências.
12.25. Será concedido à LICITANTE vencedora, enquadrada no caput deste item quando encerrada a fase de classificação
das propostas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis um única vez, por igual
período a critério do Pregoeiro e, desde que solicitado, por escrito, pela LICITANTE.
12.26. A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pelo item 25 do edital e Lei nº 8.666/93, da contratação pela ordem de
classificação das propostas e da revogação da licitação.
12.27 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na Sessão
Pública de Processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante substituição e apresentação de
documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e certificada pelo Pregoeiro.
12.28. Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus Anexos, será declarada
pelo Pregoeiro a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;
12.29. A proposta reajustada deverá ser entregue ao Pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o término
da sessão de lances sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 25 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
do Edital;
12.30.Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar
o contrato e/ou outro documento equivalente com o licitante vencedor, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida;
12.31. Na situação prevista no item acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor;
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12.32. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis,
considerados incompatíveis em relação aos praticados no mercado, de conformidade com o disposto no Art. 48, II, da Lei nº
8.666/93.
12.33. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.
12.34.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s);
12.35.Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que
não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes;
12.36. O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios do Pregão, para
intimação e conhecimento dos interessados.
12.37. O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados com uma cópia da ata e será afixado
no quadro da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, na sala de Licitações na Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro,
Anapú/PA, para intimação e conhecimento dos interessados.
13. DOS RECURSOS
13.1 - Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em ata da síntese dos seus
fundamentos, se oral, podendo os interessados apresentar suas razões, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis. O recurso
deverá ser dirigido a Pregoeira, e protocolizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, sala de Licitações, no
horário e endereço comercial.
13.2. Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via e-mail.
13.3 - Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e
consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;
13.5. Acatado (s) o (s) recurso (s) pelo Pregoeiro ele procederá a adjudicação do objeto à Proponente vencedora.
13.6. Não acolhendo o recurso, o Pregoeiro prestará informações no prazo de 3 (três) dias, e remeterá os autos à autoridade
competente para decisão;
13.7. Decidido (s) o (s) recurso (s) interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
13.8. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
13.9. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala Licitações da
Prefeitura Municipal de Anapu.
14. DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 Se nenhuma irregularidade ocorrer, o Pregoeiro proporá ao Prefeito a homologação do resultado da licitação e a
adjudicação do fornecimento/execução do serviço ao licitante julgado vencedor, observados os critérios estabelecidos neste
Edital.
14.2 Caso o licitante vencedor não entregue os produtos no prazo e nas condições especificadas na proposta vencedora, ou
desista da proposta de preços apresentada, aplicar-se-lhe-à suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com o MUNICÍPIO DE ANAPU, por um prazo máximo de 2 (dois) anos, podendo ser cobrada multa de até 10%
(dez por cento), do valor da proposta, devidamente corrigido.
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15. DA CONTRATAÇÃO
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato específico, celebrado entre o
Município, representado pela Prefeita Municipal ou Ordenadora dos Fundos (doravante denominado Contratante), e o
licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observará os termos da Lei n.º 8.666/93, deste edital e demais
normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da Procuradoria Geral do Município.
15.2. O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar o referido
Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados pelo licitante
vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto no item 23.2 deste edital.
15.3. Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado à Prefeita Municipal
convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços (descontos), ou revogar a licitação.
15.4. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato nos quadros de aviso dos
órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
15.5. O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
15.6. O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
16. DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
16.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
17. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
17.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, deverá obedecer às disposições
elencadas na minuta do Termo de Contrato – Anexo a este edital.
18. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
18.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas dispostas
na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências, de
sua inexecução, total ou parcial.
19. DA FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL
19.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor(a) nomeado através de portaria pelas Secretarias requisitantes.
19.2. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
19.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela
Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
19.4.. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes.
20. DA RESCISÃO DO CONTRATO
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20.1. A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a
termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos
da Lei nº 8.666/93.
21. DA FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO
21.1. Os serviços licitados serão entregues parceladamente conforme cronograma das Secretarias, Fundos e Prefeitura
Municipal onde será emitida autorização de compra pelo setor competente, sendo obrigatória a entrega desse material no
máximo em 02 (dois) dias úteis da emissão da competente autorização de compras.
21.2. Ficará sob a responsabilidade da(s) empresa(s) a distribuição dos serviços, pelo valor aprovado no processo, sendo
proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor licitado e aprovado.
21.3. Fica assegurado o direito de o licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido
formal à Administração, demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base
de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.
21.3.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).
21.3.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.
21.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o
fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades das Secretarias requisitantes.
22. DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de acordo com a
entrega mensal, e de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, mediante apresentação das
respectivas Notas Fiscais/Faturas.
22.2. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada apontando as
falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.
22.3. O órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, a cada pagamento, a comprovação de
quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.
22.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.
23. DA GARANTIA CONTRATUAL
23.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
24. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
24.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominações legais.
24.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro
de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações
prestadas, garantida a prévia defesa:
I. advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao fornecimento dos produtos da Contratante, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave.
II. Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por
meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
Contratante);
a) De 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso no fornecimento dos produtos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal
da rejeição;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Anapú/PA, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
24.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos
de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a
sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
24.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.
24.5. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 24.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do
contrato objeto desta licitação:
I. praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
III. sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
24.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 24.2 supra, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do
mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
24.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis
a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado,
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
24.8. As sanções previstas no item 25.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a
ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
24.9. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do Pregoeiro ou autoridade superior,
quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja
indeferido, poderá ser acionada judicialmente para reparar danos causados ao MUNICÍPIO DE ANAPU, em razão de sua
ação procrastinatória.
Pág.17 de 37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

24.10. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º
8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade
de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação;
25.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes;
25.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata;
25.3. Fica vedada a subcontratação de empresa para o fornecimento dos produtos, objeto deste certame;
25.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes;
25.5. O resultado do presente certame será divulgado no Átrio da Prefeitura Municipal de Anapú/PA e respectivas
secretarias;
25.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala
da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Anapú/PA, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 98, Bairro Centro na
cidade de Anapú, após a celebração do contrato;
25.7. Os pedidos e esclarecimentos relativos ao processo de licitação deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública;
25.8. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer licitante poderá impugnar o ato
convocatório do pregão;
25.9. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 24h (vinte e quatro horas)
anterior à data fixada para recebimento das propostas e documentação de habilitação;
25.10. Acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame;
25.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, mediante aplicação da Lei n.º 8.666/93, Lei
10.520/02, Lei 123/06, e legislação pertinente;
25.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
foro da Comarca do Município de Anapú/PA, excluindo-se quaisquer outros.
25.13. Os interessados, ao participarem do Pregão, expressam, automaticamente, sua total concordância aos termos deste
Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformação sua ou de representante, conforme descrição constante no
(Anexo IV).

25.14. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, a Administração poderá anular em sua totalidade o presente certame, por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, não gerando obrigação de indenizar as
licitantes, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. (art. 49 da Lei nº 8.666/93)
25.15. Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Anapú/PA, sito à Av.
Getúlio Vargas, nº 98, Centro, Anapú/PA, em horário de expediente.
26. DOS ANEXOS
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Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I - Termo de referência
II - Termo de Credenciamento (modelo)
III - Declaração de Habilitação
IV- Declaração de Pleno Reconhecimento e Atendimento aos Requisitos do Edital
V - Declaração Micro e Pequena Empresa (modelo)
VI - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
VII - Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com administração.
VIII - Modelo declaração de inexistência de servidor
IX - Minuta do Contrato

26.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do contrato e/ou
outro documento equivalente, independentemente de transcrição.
26.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
26.3 - Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e
demais legislações pertinentes.
26.4 - A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e seus Anexos,
bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;
26.5 - Não sendo levantadas dúvidas quanto à interpretação do Edital, presume-se que os elementos são suficientemente
claros e precisos, para permitir a elaboração das propostas, não cabendo aos proponentes direito a qualquer reclamação
posterior.
26.6 -Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus anexos
deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, por meio de carta, telegrama, e-mail ou fone/fax, enviados ao endereço
abaixo, até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura do Pregão
de forma digital
JAQUELINO SILVA Assinado
por JAQUELINO SILVA
MENDES:6340868 MENDES:63408686220
Dados: 2018.08.27 17:14:25
6220
-03'00'
__________________________________

Anapú/PA, 22 de agosto de 2018.

JAQUELINO SILVA MENDES
Pregoeiro
Port. 422/2018 SEMAD/PMA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Laudo Pericial de Insalubridade,
Periculosidade, PPRA e PCMSO, para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e
Prefeitura do município de Anapu/PA, Anexo I - Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA.
a) A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, obriga as empresas a elaborarem anualmente um Laudo Técnico
das Condições Ambientais de Trabalho. LTCAT;
b) O LTCAT (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) será o Documento que irá avaliar qualitativa e quantitativamente os
riscos ambientais, bem como estabelecendo o enquadramento das atividades em: salubres, insalubres, perigosas e
aposentadoria especial.
c) O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) visa a prevenção da saúde e da integridade física dos
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes,
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideração a Proteção do Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Compete ao empregador garantir a implantação e efetivar a implementação do PCMSO-NR7 e do PPRA-NR9
bem como zelar pela sua eficácia. O PPRA, tem por objetivo, efeito de analisar detalhes do ambiente de trabalho, através de
identificação e medições de agentes nocivos, visando estabelecer medidas de controle, atenuação ou eliminação dos agentes
causadores de Riscos Ambientais, de forma a mantê-los abaixo dos limites de tolerância. Tem como objetivo principal à
preservação da saúde e da integridade física e mental dos trabalhadores, bem como a proteção do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais. O PPRA deve ser elaborado de maneira que se estabeleça uma estreita relação com o PCMSO, os dois
programas faz parte de um conjunto de ações visando a Saúde do Trabalhador.
d) O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é um programa médico de saúde ocupacional para
prevenir e controlar a saúde dos funcionários, evitando doenças no exercício das suas funções, como também a
aposentadoria por invalidez permanente. A empresa poderá arcar com um pesado ônus em exercício do descumprimento da
Legislação vigente, isto é; se não implantar e implementar os programas. Não se trata de mais uma burocracia
governamental, mas uma solução para os graves problemas de saúde ocupacional que ocorrem no Brasil. O PCMSONR7
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), tem como objetivo, a promoção e a preservação da saúde do
conjunto dos seus trabalhadores e tem por finalidade atender a obrigatoriedade da implantação e implementação, por parte
de todos empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados regidos pela CLT, com o advento da
Lei: 6.514 / Portaria 3.214 e pode gerar multa até 20.000 Ufir’s por funcionário.
3. DA ESTIMATIVA.

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR MÉDIO

VALORVMÉDIO

MARCA

QUANT.

UNIDADE

UNITÁRIO R$

TOTAL R$

01

LAUDO PERICIAL DE INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE, LTCAT, PPRA E PCMSO

SERVIÇO

300

SERVIÇO

217,66

65300,10

02

Emissão de Atestados (exames) – Admissionais,
Demissionais, Periódicos, Retorno ao Trabalho, Mudança de
Função e Acompanhamento de atestados (Valor Unitário de
cada Laudo).

SERVIÇO

300

SERVIÇO

188,34

56499,99

VALOR TOTAL MÉDIOS

121.800,00

4. LOCAIS ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS.
1 - Prefeitura de Anapu e demais instalações pertencentes a esta secretaria;
2 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e demais instalações pertencentes a esta secretaria;
3 - Secretaria Municipal de Saúde; Hospital, PSFS, Unidades de Saúde e
demais instalações pertencentes a esta secretaria.
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5. DAS ESPECICAÇÕES DO OBJETO, E CONDIÇÕES A SEREM SEGUIDAS PELA CONTRATADA:
a) A perícia do Laudo deverá ser realizada por Engenheiro de Segurança do Trabalho e ou Médico do Trabalho inscritos no
seu respectivo Conselho Regional e deverão obedecer às instruções, exigências e normas da Lei atual para Atividades e
Operações Insalubres.
b) A Licitante deverá fornecer os equipamentos, os materiais e tudo o que for necessário para a elaboração do Laudo, sendo
que todos os custos com alimentação, hospedagem e locomoção serão suportados exclusivamente pela Contratada;
c) Para a elaboração de Laudo de Insalubridade e Periculosidade a Contratada deverá observar os seguintes critérios:
I. No item “Descrição das atividades do local” esclarecer as principais atividades executadas;
II. Para as avaliações qualitativas, deve-se verificar as etapas do processo operacional, os possíveis riscos ocupacionais e o
tempo de exposição ao risco;
III. A fase de avaliação quantitativa compreende a medição do risco, guardando atenção especial à essência do risco e ao
tempo de exposição, esta etapa ou fase pericial só é possível realizar quando o técnico tem convicção firmada de que os
tempos de exposição, se somados, configuram uma situação intermitente ou contínua. Segundo “portaria” a concessão do
adicional não possui respaldo legal quando as atividades são desenvolvidas de forma eventual, resguardando os limites de
tolerância estipulado para o risco grave e iminente.
d) A Contratada para Emissão dos Laudos de Insalubridade e Periculosidade deverá FORNECER
PLANILHAS de avaliações (Agentes Químicos, Agentes Biológicos, Agentes Físicos, Ruídos, etc.), deverá ainda, efetuar
Indicação de Medidas de Proteção Necessárias para a Eliminação ou Neutralização do (s) risco (s), Medidas de Proteção
Existentes e Laudo Conclusivo.
I. Se a atividade for considerada insalubre, deve-se indicar o grau do adicional.
e) Os Certificados de Calibração dos Equipamentos, Maquinários e Veículos, os Relatórios das avaliações quantitativas
emitidos pelos mesmos e os resultados das medições emitidas pelos Laboratórios e Cópia(s) das Declarações de atividades
dos empregados deverão ser entregues em separados do LTCAT.
f) Verificar o tempo de exposição diário dos funcionários aos riscos, bem como a quantidade.
I. A avaliação quantitativa no ambiente será necessária quando a avaliação qualitativa identificar que o tempo de exposição
na atividade caracteriza uma situação habitual e permanente, ou uma atividade intermitente.
g) As situações laborativas não previstas na legislação, e, portanto omissas, não podem ser objeto de
conclusão pericial, devendo o técnico responsável prevê as proteções individuais e coletivas, objetivando eliminar ou
neutralizar os riscos.
h) Utilizar Audiodosímetro nas avaliações ambientais para medir o nível de pressão sonora (ruído).
I. Realizar Dosimetria de Ruído de jornada inteira, nos ambientes ou atividades em que a avaliação qualitativa identificar a
existência deste risco, sendo obrigatório a apresentação dos histogramas ou tabela que possibilite a identificação das
frequências avaliadas. Os demais ambientes que não apresentarem este risco deve-se medir o ruído com decibelímetro.
i) Medir poeiras total e respirável. Caso este risco seja identificado no(s) ambiente(s).
I. Descrever quais as medidas ou equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários à eliminação ou neutralização dos
riscos.
j) Realizar as avaliações ambientais separadamente por ambiente periciado, sendo as informações
coletadas próximo ao empregado que está exposto ao maior risco dentro do ambiente.
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k) No momento das avaliações quantitativas o Técnico Responsável pela elaboração do LTCAT (Laudo de Insalubridade e
Periculosidade) deverá obrigatoriamente certificar-se de que os procedimentos para realizar as manipulações estão sendo
seguidos adequadamente e sendo utilizados todos os recursos de proteção existentes no ambiente e uso de EPI.
I. Caso os procedimentos corretos para se realizar as manipulações não sejam seguidos, o Técnico Responsável (engenheiro
e ou médico) deverá cancelar a avaliação e comunicar formalmente o Chefe do Departamento Pessoal da Prefeitura de Nova
Trento, para que tome as providências necessárias, para que as avaliações possam ser realizadas dentro dos padrões exigidos
pela legislação.
l) Mediante solicitação por escrito, o Técnico da Empresa (engenheiro e ou médico) responsável pela elaboração do LTCAT
(Laudo de Insalubridade e Periculosidade) se compromete a comparecer por no mínimo 2 (duas) vezes à unidade, após a
conclusão e entrega dos trabalhos, para auxiliar na implantação das ações propostas no planejamento anual.
m) Apresentar o LTCAT (Laudos de Insalubridade e periculosidade) em encadernação, sendo que o conteúdo atenda às
exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
n) Apresentar PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) em encadernação, sendo que o conteúdo atenda às
exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Portarias
(PODERÁ SER APRESENTADO NO MESMO CADERNO DO LTCAT, SE A LEGISLAÇÃO PERMITIR).
o) Apresentar PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) em encadernação, sendo que o conteúdo
atenda às exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e
Portarias (PODERÁ SER APRESENTADO NO MESMO CADERNO DO LTCAT, SE A LEGISLAÇÃO PERMITIR).

6. RECEBIMENTO DO OBJETO.

Será feito de forma imediata, mediante atesto prestado pelo representante da Prefeitura e Fundos, fiscal (is) do contrato, ou
por quem o órgão contratante indicar, o qual fará aposição de sua assinatura, nas notas dos objetos entregues.
Será feito em até 05 (cinco) dias após a entrega e conferencia da nota fiscal, dos objetos discriminados no Anexo I, deste
termo, mediante cortejo com os atestados. A nota fiscal deverá vir em duas vias, acompanhadas de certidões negativas da
Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS,
7. PAGAMENTO.
O pagamento das despesas do objeto deste Pregão será feito mediante emissão de nota fiscal, em até 30 dias (corridos), após
o recebimento do objeto.
8. CONDIÇÕES GERAIS.
8.1. Os serviços cotados deverão atender as especificações constantes em anexo.
8.2. Os licitantes deverão cumprir todos os requisitos do edital de licitação.
8.3. O fornecimento se dará mediante ordem de entrega dos serviços.
8.4. Os pagamentos das faturas serão de acordo com as condições estabelecidas na minuta do contrato.

AELTON
FONSECA
SILVA:64095169
249

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249
Dados: 2018.08.22
17:17:02 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(preferencialmente em papel timbrado da Licitante)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
Att.
Pregoeiro
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PP Nº .../2018

Assunto: Credenciamento
Pelo presente instrumento, a empresa.............................., com sede na (rua, nº, cep,
bairro, cidade) C.N.P.J. n.º .........................................., através de seu representante legal Sr. (a) ......................,
cargo
............................,
end.
Completo.....
CREDENCIA
o
(a)
Sr.
(a)
....................................................................nacionalidade... estado civil..., profissão..., portador (a) do R.G. n.º
..................................................... e C.P.F. n.º ......................................... endereço-(rua, nº, cep, bairro, cidade),
para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, na sessão pública do PREGÃO
PRESENCIAL n.º ..../2018, outorgando-lhe plenos poderes para formular lances verbais e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.
__________, _____ de ______ de ______.

________________________________
assinatura do representante legal

OBS: Deverá ser acompanhada do contrato social ou equivalente para comprovação da autuação dos sócios.
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ANEXO III

Declaração de Habilitação
(MODELO)
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
Att.
Pregoeiro
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PP Nº .../2018-01
Prezado Senhor,
___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) objetos(s), de conformidade com o
Edital mencionado, declaramos junto ao Pregoeiro que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação,
com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do
Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº ...., que realizar-se-á no dia
____/_____/____, às ______________. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos
termos deste edital e seus anexos aos Declarantes (1).
(1) Ressalva declaratória somente para Microempresa(ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP):
• Salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
__________, _____ de ______ de ______.

________________________________
assinatura do representante legal

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura.
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes por ocasião do credenciamento
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL
(MODELO)
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

Referência: Pregão Presencial PP nº ####/2018-01

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Laudo Pericial de Insalubridade, Periculosidade,

PPRA e PCMSO, para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura do município
de Anapu/PA, Anexo I - Termo de Referência.
............................................................................, sediada na rua........................................................, nº............., cidade....................,
estado...................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ..........................................., por seu
representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, em cumprimento ao inciso VII do Art. 4º da Lei
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30
da Lei 8.666/93, DECLARA ter recebido da Prefeitura Municipal de Anapú os documentos referentes ao Pregão Presencial PP
nº XX/2018-01, exigidos no edital em referência.

Local/Data..............

________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
(MODELO)
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

(NOME
DA
EMPRESA)_____________________,
CNPJ
Nº_______________________,
com
sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão
nº_________ , DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :
a)
- Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar
123/2006.
b)
- Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar 123/2006.

_____________,____________de_________

_________________________________
(assinatura do representante legal)

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes na ocasião do credenciamento
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ANEXO VI

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.(MODELO)
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)_____________________, com sede__________________________,(endereço completo),
inscrito no CNPJ nº..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº... e do
CPF nº..., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de (18) dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de (16) dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

__________, _____ de ______ de ______.

________________________________
assinatura do representante legal

(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO.
(MODELO)
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua ____________________ , no ______ ,
___(cidade) _______(estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu
representante legal(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

__________, _____ de ______ de ______.

________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR

A
empresa
______________________________________,
com
sede
na_______________________________________, inscrita no CNPJ
____________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que
nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou
controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura de
Municipal de Anapu, sob qualquer regime de contratação.

__________, _____ de ______ de ______.
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

O Município de ANAPU, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, neste ato denominado
CONTRATANTE, com sede na Avenida getúlio Vargas, 98, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 01.613.194/0001-63,
representado
pelo(a)
Sr(a).
AELTON
FONSECA
SILVA,
e
de
outro
lado
a
empresa
___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF)
sob o n.º
____________________, estabelecida _____________________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por _________________________, portador da Cédula de Identidade n.º
_________________ e CPF (MF) n.º _______________, celebram o presente contrato, do qual serão partes
integrantes o edital do Pregão n.º ____/____ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o
CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações
posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Laudo Pericial
de Insalubridade e Periculosidade, PPRA e PCMSO, para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Prefeitura do município de Anapu/PA, Anexo I - Termo de Referência

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor
total do contrato é de R$ ____________ (_____________________________).
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° ___/____ são meramente
estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou
pagamento.
3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade
0908.101220037.2.036 Manutenção da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de
terc. pessoa jurídica, Exercício 2018 Atividade 1507.181220037.2.071 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Exercício 2018 Atividade
0302.041220037.2.009 Funcionamento da Secretaria de Administ. e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.39.00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração
para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelo(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANAPU.
2.
Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do
CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
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1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº ____/____, realizado com fundamento na Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1.
A vigência deste contrato será , contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE para execução
dos serviços constantes do objeto;
1.2 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
1.3 rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações
constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° ____/____;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;
1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo I do edital do
Pregão n.° ____/____;
1.6 - disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a execução de trabalhos
simples, quando necessário; e
1.7 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços
Gerais do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 tais como:

responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços,

a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
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f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no
órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;
1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade
do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo
deste contrato;
1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos
no recinto do CONTRATANTE;
1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais usados;
1.7 - providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do mobiliário a ser
recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal, as normas de controle de
movimentação patrimonial do CONTRATANTE;
1.8 - devolver os móveis retirados para manutenção e reforma limpos, sem ônus adicional para o
CONTRATANTE;
1.9 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
comunicação;
1.10 - reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serviço executado pela
CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE;
1.11 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;
1.12 não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consentimento prévio e por
escrito de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patrimônio do CONTRATANTE,
quando for o caso;
1.13 - fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empregando sempre
as materiais de primeira qualidade;
1.14 - submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados
nos serviços antes da sua execução;
1.15 - comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
1.16 obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE
necessárias à boa consecução dos trabalhos;
1.17 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer
do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,
originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 contrato.

assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;
1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;
1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1.
A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE,
designado para esse fim.
2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade
competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.
4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito
pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO
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1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo da dotação orçamentária .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, situado na Avenida getúlio Vargas, 98, para fins de liquidação e
pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º
(trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.
2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados
não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
4.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de
penalidade ao CONTRATANTE.
5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de
cada parcela.
5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I
= Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = TX ==>
365

I = (6/100) ==>
365

I = 0,00016438

TX - Percentual da taxa anual = 6%
5.2 ocorrência.

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da

5.3 O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e verificação da
regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1.
No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser
aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e
2º, da Lei n.º 8.666/93.
1.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários; e
1.2 nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato
sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
2.1 - advertência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1
e 2 desta cláusula:
3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e
3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.
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4.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da
Lei n.º 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93.
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
2. A rescisão deste contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias corridos;
2.2 amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
CONTRATANTE; ou
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º ____/____, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro da cidade de ANAPU, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
ANAPU - PA, em ___ de ______________ de 2018

_______________________
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA)
Pág.36 de 37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________

2. ___________________________
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