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pREGÀON.-00í202

DF PREVIDÊNCIA DÔ MlINICÍPIO DE ABÂET

MODALIDADE DE LICITAçAO: PREGAO
PRESENCIÀL PARÂ REGISTRO DE PREÇOS
MENOR PFECO POR ITEM, ATRAVES DO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA OO IVUNICiPIO
DE ABÀETETUBA/PA,

OBJETO: Preqáo Presencial parê Reg slÍo dê preços do tipo .fênor preço por ilem que
obielrva a ôôólrataÇão de pessoajurid e psra a preslação de seruiçôs, por in1êrmedD de
operadora ou agência de viagens, para cotação, Íesetoa e fornecimenlo de pássagens

aé.eas nãclonais e in1êrnáclônáis e emissão dê seguÍo de ássrstência êm vâgem, poÍ
meiô de atendrmenlo Íemolo (e-maile teleíone), parâ alêndê.âo lnslitulo de Previdénca
dô í\,1!n cipio de Abáetetuba PA, conÍorme descr çoes e espêcícaçóes apresenladas no
Anêxo ll dô prêsêntê Edital, nâ À,1odáldádê Píegão, nã ÍoÍmã Prêsênciãl - MenoÍ PÍêçÔ

RECEBIMENTO OAS PROPOSTÀS ESCRIIAS: Av Oom Pedro ll, n o 915, CEP
63 440-000.8aúro do CenlÍo Abâêtellbá - Pará Saa de LicilãÇóês do lnstilulo dê
Prcvidên.ia do MuniciÊio de Abaêlêluhâ/PA

CAOASTRAMENIO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: Dia 03 de m a rço de 2023 às
oa:oo hôÉs NaAv Dom Pedro Il. n o 915 CEP 68.440-000, BanrodoCentro_
Abaeleluba - PâÍá, Salá de Licitaçóes do lnstilulo de Pevidência do UluniciPiode

REGISTRO

INFORMAÇÕES| com ssão Permanenlêde Licilação

INíCIO DA SESSÃO: ABERTURA E DISPUTÂ DE PREçOS; DJA 03 dE MATçO dE 2023 àS

LOCAL OÀ AUDIÊNCIA PÚBLICA: Av Dom Pedro ll, n '915, CEP 68.440-000 BaÍro

do cênro - abaetetuba - PaÉ. sala dê Licilãçóês do lnslildodê Prêvidência doirunicipiÔdê

RETIRAOA DO EDITÀL: sála de Licitações do lnstilúlo de Previdênciê da Municipia de
Ahaeletubà/PA

E-MAIL: iómâabaelelübaaaomai com

Àv Dom Pedm ll, f,.'915 cEP.65.440.000 BaÍo do Cenbo - Abêlebbã - Prà
re eíone: (sr) se351.0377
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E!ÀIIDADE:-EEGI§IIO0EIBÊC EcE

I.I.O INSÍITUTO OE PREVIDÊNCIA DO MUNICiPIO DE ABAETETUBÀPÂ, POT
nlermédio de seu PREGOEIRO OFICIAL DANIELLY F^RIAS CORREÂ, torna público,
oêrá@rhê.imêr'o dê ôdôs ôc {qessddor. oJe la'á reJlrdr l(rrdcão nã. oddlddo- oe
PREGAO PRESENCIAL PARA FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS do rpo
iúENOR PREçO POR ITEM @nÍormê dêsffto nêste Edilal e seus ênexos de
conformdade @m á Le no 1052012002 Decrelo n.3 555/2000 Lei8666/1993 Decreto
no 149212013 aLe CoÍnplemenlar 123, de 14 de dezembrô de2006 allerada pea LC 147
dê 07 dêâgoslo de 2014
l.2.as Propo§as esc.ilas de Peços deveÍão sêr enúeguês no Diâ 03 de ma.ço de 2023
no Sala de Licilações do lnsl iulo de Previdênc a do lúun cip o de Abaeletlba Sito à Av
Dôm Pedm ll, n. o 915, CEP 68140- 000, Banro do CêntÍo -Abaetetuba Pará
l,.,.os envelopes conlendoos Documenlos de Habiliiaçáo deÍnidos no objelo dêste Editar
e seus Aneros dêvê6o ser enlregues ao PreqoeÍo ê Equipê dê Apoio, no Dê 03 de
março dê 2023 na etapa do credenciamentô
l.'r. As êmpresas ven@doras dô ceÍlame têrão quê obrigâtoramente possu.
C ERÍIFICADO D IGITAL (E- CN PJ) para ass narura digira nâ ATA dê Reg sirô dê Preço e
ou Contrãlo nâ data ma.cada peláCPL.
1.5, As empresas que oplárem por reliraÍ o Edil6l via online (Portal do TCM), deverão
ênviãr pârâô € mai da CPL ( pmáabaêtêtubã@qmai com) o Rêcibo dê R€1rada dê Edilal
.oníôrme o Anêxo X deste Edital no prazo de áré 24 hô.ás que antecede a aberllra do

rs.l O requisito do item 15 sê dá visando evêntual necessdade de
comunicaçáo dúelâ entre o ln§ltulo de Prcvdência do Í\4unlcipio dê
Abâetetuba - lPl'rA e ásempresas inleressadas êm panicipar da presente
icilação, solictamos preenche. e e.viar os dados do Termo de Re@bimento

aÍa o e-mail omáabã€têllrbá
O não envio dos dados eximiÍá o lnstilulo de responsabiidadê de
@municação d Íêla dê evenlos relacionados ao pro@dimento licitató o,
rcssalvada a obrigãioriedade pela egislação de reÍerência, de sla
publcáção na Imp.ensa Oícal e/ou em lorna dêOrandecncubção

Áv 0omPedoll,i'915,CEP.63.440.000. BátudoCeúo-AbErebba-PaÍà
rehfone (s1) 99351 {)377
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O pr6entê Preqão tem por objêto: P€gão PÍesencia pârá Registro de preços do tipo
menor preçopor item que objellva a conkataçáo de pessoa juridie paÉ a presiaçáo de
sêtuiços, poÍ intermédio de operado.a ou agência de viâgens pará cotâçáo, reseNa e
Íonecmenlo de passagens âéÍeás nacionas e nle.nacionais e êmissáo de *quro de
assstência em vâgêm, por mêio de alendimêrto remoto (e maile lelefone). para a1êider
ao lnstitulo de Prevdência do ['lunicipiô de Abaetêlubã PA, conforme desffiçoes ê
especiiicaçóes apresentâdás no anexo ll do pÍêsente Ediral, nâ lúodaldade Pregão, na
íoma Presencial lúenor Preço Por llem

2.,I, DAQUANTIDADE DE FORNECEOORÊS ASEREM REGI§TRÂDOS

Caso o primerc @locado não disponha de condiçoes de alender integ.almenie a
re@ssdáde dâ Administêção, poderáo ser .eg slrados lanlos Ioínecêdores quantos
iecessáros paÍa que, em íunção das proposlás apresentâdás sejâ alinsida ã quanl dâde
lo1al estimada pâia o ilêm Enr lodo o caso a convocáção desses lctántes
rêmanêscentes depêndeÍá de sua exprêssa anuência eÍi iomecer ao me§mô preço
proposlo pelo prmeiro colocado.
Parágkfo prm,.irc Quando da emssão dãs ordens de fornecimento (Anexo IX), deverá
serÍespetada a ordem de c asslíc€ção dos Íornecedores onslãnlesdaAlâ
Pârágrâlo segundo Os órgãos parlicipântês ê não participantes do ÍêqistÍo de preços
deveÉo quando da ne@ssdade de Íornecimenlo so clar âo órgão gerenciador qle
rndiquê o lorneedor a seí contÍatado

3, DÀ§ CONDICOES DE PARTICIPAqÁO NA LICIIACÂO

2 DO OBJETO

3.r. Podêráo participâr do prêsenle PÉgão, a ernpresa quê atender á todas as exgênclas
desteEdilaleseusAnexos, inclusvequanioàdocumentâção
-A empresa p6Ílicipanle dêste cerlame dêverá esiar em peno cumprimento do disposlo
no inciso XXXlll do arl 70 da Conslltu Éo e na Lêi n' I 854, de 27 de outubro de 1999
podendo sê. êx g daâ compmvaçáo a qua quêÍ tempo
Náo será admillda, nesle Pregão a participaçãode

Empresas que se encontre em Recuperação Judicia ou Enrâjudiciâlou em pmcesso dê
íalência sob corcuBo de credores dissolúção ou liquidaÉo que estejam @h o dneb
de lctaÍ e co.lralar com a AdminislÍaÉo PúbLica suspensa ou que por esta tenham sido

-Emp.êsas conslituídasem consórcios e pessoas Íisicás

3.1.r. Íambém só podeá párticipar ás empresas que alendere.n a todas as
exiqênciâs @nstantes deste Edita e seus Anexos coúerdo poÍ sua conla
lodos os custos de@rentes da elábokÉo e aprcsêniaÉo de suas proposlâs
não sendo devida ne.huma indenização às licitanles pea realização de iars

3.2. Não será âdmilida nesta llcllaçáo a partcpâçáo de êmprêsas enquad€das êm

Atr Dom Pedrc n.' 915 CEP 63 4{{l'000 Brro dD c€nbo-Áb*bluba- Pra
Telêb rer 191 ) 0s3510377
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qualsquer dashipóteses á sequir êlen€das:

,fl

,) Que se ênconiÍem sob Íalénciá, rccuperâçào ludiciá|, 6ncurso de credo.es dissolução ou

ô)Que em regme de consóÍcio, qualquer que seja sua Iomê de consliluiçáo, sêia
conlrolâdora, coligada ou slbsidiára enle si.

oo!e, por quasquff motivos, tênham sido declaÉdas inidônêâs ôu punidas côm
suspensão por órgáo da Adm risúaçáo Púbi@ DiÉlâ ou Ind Étê, nas êsÍeÍês FedeÍâ|,
Esladual ou lúuncipal, desde que o Ato lenhasido publi@do na imprensa oíca o!
reg strado no SICAF @nlorme o caso pelo órgão que o p.aiicou enquanto perdurarêm os
motivos determinãnles da pun ção
d) EstrangeÍasque náoíuncionem no Paisie,

.) Sevidor de qualquer órgão ou entidãde v nculâda ão órgêo promotor da I c taÉo bem
como, á empresa da quai o *ruido. seta ge.ente admnsirador sócio dirgenie ou

3,3- Havendo interesse em panicipar no cedame de lú ffoempÍesa ou Empresa De
Pequêno PoÍte optân1ê o! não pelo sistema simples conforme esrabelee os ditames da
Le Complêmentar 123 de 14 de dezembro de 2006 da Lei Federál n' 147, de 07 dê
âgos1o de 2014 e em obseruánciá áirda aos Adigos 47 e 48 da le ôômp emêntâr 1 47 dê
07 de alosto de 2014 á mesma dêve.a disponibi izar instrumênto que a qlaliÍquê co.no
tal, cômprovando serem sêdiadss no.nunicípio dê Abaêleluba'PA devendo o respecl vo
instumênlo se. enlregue dÍetamente ao Pregoeiro Olicial do lnsttuto no alo do

3.3.1 -Esle lnstrumento convo.álório em alend menlo à aô art 48 lnciso lda
Lei @mplementa. 141 de 07 de agosto dê 2014, procedendo â
cortrálãção dos ilêns cotado§ atê R$ 80000,00 com excllsvidadê às
MicÍoempresas e Emprêsas de Pequeno Portê, e es1âbelecêndo ã proíidêde
de cont€lação pêÉ âs microempresas e empesas depequeno porle sedEdãs
ocal ou Íêgionâlmentê neste €so especiíco alé o limlle de10'/" (dez por
cento), Íomenlando assim o me@do lo@1, concilando duas drclrzes
conslitucionais da ordem econômie quáis setam o desenvolvimento regiona
(ad. 170, VLI da CF) e lralamênlo Íavorecdo às empresas de pequeno porte
(arl 170 lX da CF), êsla p o.dade náo se ap@ @so nào seta alenddo o
quantl.livodelésMicoemp€sasouempÉssdePequenoPoíesediadas.o oca.
êm eôêndiúeilo aos aÍl 49 nciso . da Lei @mplemenlsÍ 147114

{,!. No l.icio dá sessão, edá ômprêsâ icilântô pôdêrá cÉdênciâr apônas !m
represeniante, o qual deveÍá dênlficaÊse junlo ao (a) Prcgoero (a), apresenlaido a
respecl va cedua de idêntdâdê ou documenlo êquivaleôle e compÍovando, poÍ meio de
instÍumênlo próprio, poderes para rormulaÉo de pDpctas (lances verbais), oredá de
descontos ê pâra a práti@ dosdemais alos inerenlesao @name
{1.Se aempr*a se Íizêr reprcsênrár pôÍ procurâdor, fâz-se nêcêssário:

4.2.1- À. P.ocurãção, âÍavés de outorca por nstrumenlo público ou pai{icular
nêstê úllmo eso. @m n.ma reconhecida em €rtório Tánto o insirumerto

Áv. Dom Peúo I i.'Sls CÊP ô3 440.0
eh.o e lol9or5tm-:

4, CREOENCIÁMEI{TO
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público como o particular deverão 6nter menção êxpressa dê que lhê conÍere
âmplos poderes, inclsive pára ÍomllaÍ oíêrlas e lancês de preços para
É@bimento de intimáções e nolícaçóês, desislência ou não de recursos bem
como dema§ atôs perlinenles aô certáme nclusivese o pancLpanie poderá
assnar ã Ata de Reglsho dê Prêços ou o ConlÉio que serão gerados caso a
empresa sela logravê vêncêlorê.
9!
4.2.1 - B. CaÍta de Credêncamenlo, com assnatura reconhecdá em cartóÍo
Qual daÍá podêÍês apenas pãraa rep.esênlaçáo para os álôs do cêname ê
nteÍposição de eventua recuBo (Anexo V)

Obs Câso o conlEto social ou estatLto determinêm que mâs dê umâ pêssoa
dêva ass nar os documentos oliciâis dê tránsÍêÍência de poderês ê têÉeÍos, a
Íalla de qualquer uma das ássinaluras !nv6lda o documenlo paÉ os nns dêssê
procêdimênlo licitatório.
t,2.r. Cópia da @du a de ldenldade do represeniânte

r,2.a. cópiá do alo coôsllulivo êsraruto oo onralo social em vigor,
devidamenlerêgistado pãra idenrií€ção daquêlê quê outo.gou os poderes ao

,r.2.5. Cópia dâ @dúla de idenldadê do propnetáriodâ empresa ê sócios se houvêÍ

*t3-

,1.3 Fazendo-se representara licitáíte pêlo sêu sócio{erente, diretorou propriêtiirio:
,r3,1. Carlão deCNPJ
ri,2. Cópia do ato consl tútivo da emprcsâ eateraÉes sehouver
,1.3,3. Cópia da cédula dê idenlidade do proprietário e sócos sê houver

'r.l- Os dôcumenlos mencionádos nôs ltens ânlerlores, inclusive o documentô dê
identiícaçáo do represenrãnte credênciado, deverâo ser apÉsentados em for@ópias
aulenlicadês ou fotoópias smpes, âcompanhadas dos respeclivos originals para a
devida auienlicaÉo pea Equ pê de apo o no momento do Certame
'r.r.A micÍoe.npresa ou emprcsá de pequêno pode que optar por uslfÍlir dos beneiicos
esfabeleidos nâ Lei CompemenláÍ Fedetd 123Dao6 e a aileração dâda pelá e
@mp ementar 14712014 deverá apesenta.túntô âo üêdenciâmento:

44.í Quândoôptanle pelo SIMPLES nacionâl:

,) Cópia doênquadrâmenlo de ME/EPP emirdo pela JUCEPA

b) comp.ovanle de opçáo pêlo simples oblldo no sitio da Secrelara da Re@ita

4.4.2Quando não for optãntê peloSlMPLE§ nâcionat:

b) Cópia do enquád€mênlo de l,rElEPP emilrdopetá JUCEPA

a) declâraçáode imposto de renda ou balánço palrimonla êdêmonstÉÉo do
Íeslllado do exercÍcio - DRE, compÍovando ter receita bruta dentro dos lmiles
êstâbeecidos nos incisos le lldoarl 3da LC 123/2006:e

Ls. Cada credenciádo podêÉ rep.esenta. apenás !má êmpÍesa licilânlê.

a! DomPeúotLn..ú5 CEp 634.10.000 Bam d0Csro Àbereluôâ-paá
Íehíore (91)9S351.0377
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r.6.4 não aprcsênlaçlo dos itens 4 5 I e 452 mpossrbilitârá o panicipaíle de lsuÍur
dôs dneibsdá Lei CÕmplêmêniar 123/2006 e as alteraçóes dêd6s pelá le compementar
147114, porém não o impedirá de ofêrtar lances verbais ou qualquer outro alo do cerlame.
r.7. lniciada a Sessáo. sêÉ vedada a substiloiÉo do repEsenlânle da empresa
devidamente credenciádo, aindá que êsleja munido de inslrumênlo pro.uraituo com
pode_es espêc F6s sál.o pô'(.so Ío_Lilo or Íorçê -ào'
,1.3. A Íâlta ou n@reÉo dos documertos menconâdos nos ile.s 4.2. e 4.3, náo
imp icará á exclLrsão da empresa em pârtic par do certame, mãs impedÍá o represenlanle
de se manÍestar ia apresênlação de lan@s verbais, da negociaçáo de preços, de
decaÍaÍ a inlenção de inlerpor recurso, de renunciãr ao dÍeilo de nleposiçáo de recLÍso
ê dêhêis Íases do procedimenro icirãtório
4,e, os documenlos de credenciamento dêveÍáo sêr enlregues no início da sêssão
separadamenle de qualquer envelope, preíêrencalmenlê êm pãsta com grampo ê
numeradas seqÚenca menle

5.r, As Proposlãs escÍtas de Preços deverão sr enrre§ues no Oia 03 de marçô dê 2023,
dev damenle lácrádos, naAv DomPedroll,n "915 CEP.68440 000, BáÍodoCentÍo-
Abaelêtubâ - PáÍá Salá dê Liciiâçôês do lnslrtuto de PÍevidênciá do i,4unicipiô dê

5.2. A reuniáo paÉ recêbimento dos envelopes e €dasrramento das Propostas de
Preços será públ€, dÍisida por um (á)Prcgôêto (a), em coiÍomidade com eslê Edila e
seus Anexos, na Av Dom Pe!rc ll, n o 915, CEP 6ô 440-000, BaÍo do Cenirc
Abaeteluba - Pará Sála de LiciiaÇôes do Insltuto de P.evidênca do lúunicipio de
Abaetetuba/PA, no Diâ 03 de março dê 2023, às08:00horas
5.r. Delarada aberlê à sessãô pêlo (âlPregoerc (a) o (a) (s) representante(s) dâ(s)
Empresa(s) icilân1e(s) eit€gârá (ão) os envelopes conrendo os docúmentôs de
habilitáçáo, não s€ndo aceita, a pariú dessê momenro a admissão de novos lctantes.
sd. O envelope da Proposta dê PÉçôs-deveíé trâzer expresso, em seu ener or ás sego ntês

s.s- O envêlopê dos Documenlos de HábilitaÉo deveÍá lrazêr êxprêsso, êfi seu eneror
as sêgu ntes iniormações:

5.ó. lnicialmênte será âbêÍlo o Envelope 01 , Proposra dê PÍêços, após na sêgunda Íase o
Envelope 02 - Documenios de Nâbiltaçáo

ENVELOPE 02 . DOCUMENTOS DE HABILIIÁÇÃO INSTITUTO DE

PREVIOÊNCIÁ OO IIUNICiPIO DE ABÁEÍETUBÂ/PÀ

PREGÀO NOÍ,OI2(,23-IPiÀq-PP.SRP RAZAO

SOCÀL E N! DO C,N-P,J. DO LICITÁNTE

0AÍA: 03 de março de 2023

Áv. Dôm Pêdb n, f,. ! 915, CEP.63.4.40{00 Bdtro do Ceiro, Ab&lêrrba - P â

Tê efuiê: (e1) st3í-0377

5- RECEBIMENIO EÂBERTURA OO§ ENVELOPES
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6.,. A Propostá de Preços deverá ser apresentâdá em úma va dal ogrâÍâda ou
im pressê, red gida com clareza em lingua portug uesã satvo quárto a €gÍessóes técn cas
dê uso corenle, sem allêrnativas sem emendás. sem rêsuras ou eniretinhas
devidâmente dátadas ê assinadas ná úhlma folha ê tubr@das nas demas pelo
represertante lêga dâ licilanle.

6.r.r.A proposta deverá ob.igatoramenle @nter rodos ôs itens descrilos
abâixo sob pena de desclâs sin ca ção

6.2. Na Proposla de Prêços deveÍão conslar

6.2-r. Ra2áo soclâlda licitante n" do CNPJ/ÍIIF endereço competo, teteione
rax páÉ conlálo e endereço etetónico (ê-mait):
ó.2-2. Prazo dê êÍcácia da proposta não podêÍá ser nteriorâ 60 (sêssentá)
d âs, a contardã dara de adjldicaçáo da proposia
6,2.3, Umá única colação, com peço unitáro ern moeda corente nác onat,
expressos em algarismos sem pÍêv são iníacionáriâl
ó.2.{. ndlcação de ban@, ágência e conta obngatoriamentê êm nome dã
pessoâ turidica icilânle:

6.r.s.A quâllicaÉo dos represêntânles tesais responsávêt e.n rê@ber ãs
ordens dê Íomecimento do rêspêctivo obteto @nstandô o nomê, êstêdo cvi
númêro dã édu a deidentidãdê e do cPF, Fone (Íax) empresa, te erone @tltar
se houver e ema oq!âlserá ênvrado ôspêddos
6,2.6, O pÉzo de entrega

ú.!.2 lMarca dos prolutos oÍeÍtâdos.

6.2.3. FábÍic€ntê

6.2.9- Pro.êdên.â
6.2.10, A PregoeÍã vêÍificaíá as propostás apresêntadas desctassi,icando

desde logo aquelas que não estêjam êm contormidâde com os rêquistos estabetecidos
nestâ Edila @nlenham vicios insanáveis ou não apÍêseitêm âs especifcações técnicas

6.2.11. DenlÍe os documenlos passíveis de sollclação peta Pregoeúa
deslácm-se os que @niêrhám as cârâcleristicas do mateÍiâL ofêrlado tais como marcá,
modeo tipo. fabri@nte ê pÍocedência, prâzo mínimô de vatidade, atém de ootÍas
iníoínâçôes peirirenles. a exempo de catálogos, ío hêlos ou propostas, encaminhados
por meio elekôn co, ou sê lor o eso, pôr oulro meio e prazo ndicados peta Pregoeira,
sem pretúí2o do seu ulle.iorenvio pelo sislema eetrônico sôb pena dê não acetaçáo da

6.3, O p.azo de contiatâção será @nÍormê o pevisto io ContÉto de preslaçêo de
Sêtuiço @lebÉdo p€lo hslilulo de P€vidênciâ do Municipio de Abaêteluba/pA âtÍavés
do Íesponsável pelooepartâmenlo de CompÍas, conforme anero Vl[, de acordo com a
eg slaÇãô vigêniê com p.azode vigênciâ a ser deínido pêta AdrninisiÍaçâo
6.,r- A emprêsa @ntrátádâ devêÉ Íornecer os produtos dàrtro da sede do municipio
após êmissão deodem deiomecimento pelo Departâmento de Compras

A! DonP.drc n.915 CEP.63lrÍl'000 BaÍo do cêitu.Á\b*Eluba p á
Íêrêbmr le1) ee151 0377

6. PROPOSTA DE PRE 0s

5.7, A doc! mentação sêrá análisada âssim que cda panic panlê ôbtive. éxilo no primeÍo lem.
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s.7.4 documênlâção será analiedá assim que €da parl cipante obtiver éxito no pdmêiro tem

6,1, A Poposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilogÍâíadê ou
mpÍêssa, Édigida com clareza em linguâ ponuguee, salvô qúanlo a exprcssÕês léciicas
dê uso @Íente sem alternarivãs, sêm emendas, sêm rasurâs ou enlretinhâs
devrdamenle datadas e asslnadas na última íchâ e rubriedas.as demais peLo
reprcsenránre eqalda lic tantê

6.l.l,A p@posta, deverá obigalo ameíle conler lodôs os tens descÍitos
aba xo sob pena de desclassificaçáo

ú.u. Na Prôposiade Preços deverão consrar:

6.2.1. Razáo sociâl da lcitantê n" do CNPJ/LIF, endercÇo completo teleíone,
láx para conraro e ende.eço elêtón co (e-ma t)
6,t.2, Ptaza de efi.ácia da píoposla ião poderá ser inferior a 60 {sessentá)
dias â conlardâ data de adjudicaÉo da proposta
6.?.3. Uma única coiaÉo. com prêço uniládo, êÍr moeda corenie nâcorál
êxpre$os em alqarismos sem pÍevlsão iníacionáriá:
6.2.1. indicaÉo dê banco, agência e conta obrigatôriamentê êm nome da
pessoa ju.ídicalicilanle;

6.r.5.4 qualÍcaç€o dos representantes legais responsávêl em rêcebêr as
ordens de íomecimênto do respectivo objêto onstando o nomê, êstâdo êvi,
número da cédua deidentidade e do CPF, Fonê (Íax) empresa. te elone @tutar
§ê houvere emai oqra será envado ospeddos
ú.2.6. o p.azo dê enlregá.

6.2.7. lúarca dos produtos ofedados.

6,2.3, Fab.ierte
6,2.e, Procêdência

6.2.t0. A PÉgoeira verif€rá as propostas apresenladas, desclassifcando
desde logo áquêlas quê náo esletam em coníormidadê com os rêquisilos estabeiecdos
nêsle Ed tal, conlenham vicos insánáveis ou náo êpresenlem as espe. í€ções lécn cás

6.2.1!, DentÉ os documenlos passívels dê solicitaçâo pea Pregoêira,
desta€m-se os qle cortênham as @racterísrl€s do málerial oÍerlâdo, la s como marca
modelo, llpo íBbricante e procedênca prazo minimo dê vâldade aém de outrãs
nÍoÍmaçÕês ped nentes a exemplo de cãlálogos, Íolhetos ou propostás en€mrhados
por meio eeiÍônico, ou, se Íor o caso, poÍ outro mêo e prazo indlcádos pela PÍegoêir6,
sem prejuizo do seu u têrloí envio pelo ssiema eletónico sob penâ de ião âcêilação da

6.r, o prazo de conratáçáo será conÍorme o prevlsto nô cortÉto de Prcslação de
Setuiço, cêebrado pelo lnstiruto dê Prêvidência do Íúunicipb de Abaetetuba/PA alravés
dô responsável pe o Departamento de CompÉs conformê anêxo Vttt, de acordo com a
lêsisaÇáo visentê, com prazodevisência a serdefrndo pêlâ AdminÉtcâÉo
ó,r. A emprêsa contÍalada deveÉ fornecêÍ os prodltos dentro da sede do mlncipo
apósemissão deordem deforne.imênlo pelo Depariamento de Compras

Àv.DomPeúor i.Sr5 CEP ô34Ir000 BríodDc€nro Abeleluha P á
Tereíore: (91) 99351 037r
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dêveÍá oroúdelcE os €curcs 1e@s.áíos a ê,êcLç€o

E

;p

ú,6. Os preços aprcsênt6dos na proposta devem nclút todos os cuslos e despesas, tas
como cuslos d retos e ind Íêlos, l.ibulos incdentes taxâ de ádmrstração, serv ços,
encaeos sooas, lrabalhislâs segurcs treinamento lcro tra.sportê e outÍos
nsessários ao cumprmenlo integral doobjeto deste Editale seusAnexos

6,7, Quaisqoer tribútos, dêspêsas e cuslos, diretos ou indÍetos omitidos da p.oposlâ ou
incorelamentê 6ládôs que não lênham €usado a desclássiÍcação da mesma por
caraclerizar preço nexeqüive nô julgamenlo das propostas, serãô consideÍadôs como
incusos nos preços, não sendo considerados pleilos de acréscimôs, a essê ou quatquer
tÍlu o deverdo os produlos ser Íomecidos sem ónus adicionai§
ú.3. Serão desclâssificadâs as prôpôslas que não atenderem ás especícaçoes e
exigé.cas do presente Edilal ê dê seus Aneros e qúe ap.êsênte.n omssôes,
ÍÉgu aridadês ou dêÍê tos €pazesde diÍcLltar ojulgâmenlo.
ú.e. Nãô é obigatór o ao icilante apresênlar colaÇão parã todos ôs itens

6.10. O (a) PÍegoe rc (a) considerará como íoÍma, enos de somâtóros e outros aspeclos
quebeneÍciem áAdminislrâçáo Púb]rcá e não impiquê nutdade do procedimenlo

7.r, A forma de ertrega o lnstilulo de Previdêrca do Ntuniêípio de Abaetetuba em
queslão seÉ conformê a oÍdem de í.rnecmenlo, denlrc de todas as normaidade e
ex gências do lnsttú1o de Previdênciã do lúuni.ipiô de !óaetetlba/PA,
7.2. Os p.odulos homo ogados poderáo ser vistorados e analsados a qlalidade alravés
dê um laudo ieni6 emitido peo órgão esponsável se assim dêlerminar @nve.ientê á
âdmnsl.aÉo, sendo quêa náo aprováção resLrlla no cancetamento do reg stro côm
mullas cabíveis a prêsente siluação.
7.3. Por delbe.a9ão do lnst tuto de PÍev dência do túunicípio de AbaetelubaiPA, somente
será permilldo o reainhamenlo dos PÍeços Registrados após r2o (cento ê vnte) dâs
coridos, contados da realizaÉo do prcgão, desde que o produto tênha sofrido
coirprovadamenle, allêraÉo dê preços num percentual ninimo de 10% (dez) por cento
dos preços pÍál cádos no me@do salvo delberaçâo Oo tnstituto Oe Previdênca dô
lúunicipio de Abaeteluba/PA em @nrráno
7.r.4 êntega deverá ser Íeta medianle p.ogÉmação ê tndcação êstábe ecida peo
lnsltulô dê PÍevdência do Municipo dê Abaetetuba -,PMA, ndicado na ordem de

?.5, Alo @nlinuo a nola lis€l deverá OBRIGATORIAMENTE v. a@mDanhâda dá
o'oê- de Forrc- -erro em ,oà ôêlo DêoêÍldmerlo de .o-p.às e Cênioõea .scás lar,
como CFR'IDAO CONJUN-A FFDFRA|. I GtS e "FtABAt rlrSTA sob ê pena oe I ão
reébimênto da mer€doÍiá

7. DO FORNECIMENÍO DO OBJETO

8. JU LOÁMENTO DÀS PROPOSTAS

3.1. ApÓs apresenlaçao da pÍoposla, não caberá desistência, sêtvo por molivo justo
decoirenlê de Iato superuenentêê aceito pe o (a) Preqoeiro (a)
3,l.Abertos osenvelopes, as pmpostas serãô rlbricadas pêLo (a)Presoeúo (á), equipe de

Áv. oom PêdÍo ll tr..915 CEP ô3 440-000 Bã.m do cêito -Ah*luba Píá
Íê êrôiê: (sr) ee3Í-m7r
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apoio e licila nlês cred e ncia dos.
3-r. Lido os preços, o (a)Presoeio (a) Eácionârá lodas as propostasem ordemcrêscênte

3..r, O aulor da oíêÍla dê vâlor mais bãxo e os dás ôíerlas com preços até toolo (dez por
cento) slperiores àquela pôde.ão ÍazeÍ novos ances verbáis ê sucess vos ate a
pÍoclamação do vencêdor obsevadas os direitos de pÍiviégio @nstanle na Le
Complementar i2312006 allerada pela Le Complemenlar 14712014

l.s. Não havêndo pelo menos 03 (lÉs) oÍedas nas @nd çoes deínidas no item antêr or, o
(â) Pregoeiro (a) cassiícará as 03 {1rês) mêlhores propostas. parâ qLe sêus auloÍes
paÍlcipefr dos laô@s verbais quasquer que sejam seus prêçôs ôÍeÍtados na pÍoposia

3.6, Deínido o menor preço o.nesmo deveíá ser mantdo peos Íornecedores ven@doÍes
âlé o p.óximo pregão. quê estará habilitadôa eÍêluar
3,7, PodeÍá §eÍ averiguada a quálidade dos produlos fornecidos aúavés de ôspeções
realizadas de rotina, sob penã de cânceamenlo de iornecmento câso o rêsultado não
sejá vantajoso a esla adminisrÉçao
3.3-A dêsislência em ápresentar ance verba. qúando convocado peto (a) pregoêilo (ã)
implcará a exclusáo do licitanle da etapa dê tânces verbais e ná manulênção do útimo
prêço apresentadô pêlo I c lante pârá êíêito de ordenaÉo das propostês
i,e.Não poderá havêr desslência dos lances oÍertados, suteitándo,se o proponente
desstenre às penalidâdes @nstantes nêste Editat.
3.r0.Sendo aceiláve s ãs proposlas de meno. preço, sêÉo âberlos os enveopes
conlendo a documentação dê hãbililaÉo dos lctantes que a iivercm formutádo para
conlirmação das suas condções hãbi tátórias
3,rr.Caso náo sê realize lance verbai, seÉ verf@do a @nformtdádê enlre a poposta
esc ta de menôr pÍeço e o vêor êsumâdo paÍa á @nlráâção, destâ íeita, o píeço acma do
colado no mêrcádonão sêÍá â@ito ê o têm e.á ÉspeclivâhentefÍacassâdo.
3.u. Declarâda enceÍradê a etapa compêttiva e ordenadas às propostas. o (a) PGgoe ro
(a) examinárá a acêilab idade da prmeirâ ctassncada, qoãnto ao objêlo e vator
decidindo motivadamenie a respeitô.
3.r3.Analsadas as propostas apresêntadas e conctuida á etapa dê tances verbas, á
cassiÍcação linal darse- á pelâ o.dem crescente dos prêços obseryando se quándo
aplicável, a Le Comp emenlâr nq 1 2312006, a têrada pêla ei @mptementaÍ 14712014
3.11, Consialádo o atendimenlo dãs exigências íxâdas no editã o Uciiánte sêrá decarado
vencedor sendo- lhê adlud€do o objelodo@i€me.
3.l5,SeaoíeÍtá náoíoraceilável ouseo icllantedesalenderàsexqêncas habi 1alórias
o (a) P.egoeiro (a) êxêminãrá â oÍêrta subsquente verilicndo a sua acêilâbiidade e
procedendo à habiitaçáo do pÍoponênle, na odem de ctassÍ€ção e ássim
su.essiva.nênle, até a ápu.aç€o de uma prcposta que álênda ao editâ sendô o
respectivo lctante declarado vêncedo. e a elê adjud cado o obteio do.errame
3.16. Nas situaçóes previstas nos subtens 8.11. o (a) PÍêgoêiro (a) podeá nesocár
d Íelamênte com o proponenle pâra q ue sêjá obl do prcço me hor sendo qúe o prêgoêiro
não irá âdjudcár dê ícrma alsuma os tens quê êsteja ac ma com o pÍeço prâ1i€do no
mêÍcado, @nfoÍme prévia @tação pelo setor@mpetenre

3.17. Dâ reunlão, av.aÊse á ata ciÍcunstânciada, nã quat§erão regiskadas as ocorrências
re evantes. devendo a mesma. ao finã|, ser assrnadá pe o (a) PÉgoêiro (a), petâ eq uipe
de apoo e pêlos lrcrlanles pÍêsentêsi a esles, sendo- hes Íacutlado esse d reito

Âv.DomPêdrcll,r'915 CEP.63.440000.3âmdocs[ô.Ab*lêrlbã paÍá

rêbÍore lel)se351.0377
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9. DOCUME[rÀçÁO PÀRÁ HÀErrÍÍAçÀO

3.13. Havendô rêcusa dequalquer icitántê em êssinara aia ou se ÍertaÍ a.tês do lérmino
este rãlo será Íêgistãdô pelo (a) Sr. (á) Prcgoeno (a), presumindo-se oncoÍdância de lat
lctanle com lodos os seus temos ê contêúdo

3.1q, Declaraçáô do licilanle, acompanhada da relaçáo de compromissos assumidos. dê
que um doze avos dos conkatos ímádos côm a AdminislraÉo Púbica e/oú com a
ncativã prlváda vigêntes na data ãpresenlação dâ pÍoposta não é superioÍao palrimónlo

e.l- Os documenlos necessários ê os iocais bem omo os proced mentos e as instruçóes
de prêench mento dos fornuários pârã eíetuar o regislro no Câdãstro êstão pÍêvislos

e.!. As êmpresas nteressdas dêvêráo u presenlaÍ as seguintes documentãçÕes
o.2.r. Rêlarivos à Ouatificaçào Têcn'câ:

a) A compÍovãçãô da quáliícação técnica deverá ser Íeila atavés de
âpresentaçáô dê no mín mo 01 (!m) aleslado de capácdádê técn ca iornecidâ
porpessoa luÍidEa de drcilô púbico ou pnvado compÍovando que là íez venda
de produlos dessa nálureza, o mesmo deverá ler assoatura do emissor
reconhec da em cartÓÍio.
b) Alvaré de Funconámentô

e.2.2 - Relativos à Habititacão J uridica:

,) reg stro comerciâI, oo eso de êmpresâ individlat

b) alo @nslilulvo. estaluro o! contalo sociat em voor devdámê.1ê
'es,snado eÍ rÊ ràEndo oe oio a-.o.'eoaoe'
porações ácompanhâdo de documeitos de eeção de seús administadorês.
O nsoçáo do ato constitutivo, no caso de sociêdades civis
a@mpân'rada dê plva oê orÍêrola e- êre1rco.
d) decreto de âurorização, em se tralândo de êmprêsa ou sociedáde
estânge.aem fünconamênlo no País, e átô dê registÍo ou ãutorizáçáo paÍê
Íuncionamento e4edido peio Órgáo compelenle, quando ã arvidáde assih o

e) @d!lá de dênldade do proprietárioe dos respectivos sócios sehouveÍ
lPova de inscrição no Cadasl.o Nacional de Pessoas Jurídcás juntamente

@m a Consu tê Quadro de Sócios ê AdministÉdores êmtido nos úiimos 30
(rinta) diêsi

9.2.3 -Relativos à Regularidade Fiscôt e Írabathista;
,) prova de regularldade pãrâ com as Fazendas Federat (CêÍldão
Coijunla) Estadúai (Tribulário e Nãô Tribulára) e rMun c pã dô dômici o ou
sede dr [cla.e 1ê Ío'^ a oa ler
àr) íaz paíe da prová de regulârldade pará 6m a Faêúa Fedeta a
Cenidão Conjunia Ouanro á Dividá Aliva da Uôão. íôrnêcda peta procuradoíiâ
da Fdenda Naciona.
!.r) Íaz pane da provâ de Égutárdade pare com a Fazendá Esladua as

Á!. Dôh PedÍo n tr d915 CEP. ô3.440-000 3rÍo do Ceiro Aheteiúbâ-paà
Te eíoie: (91) 993í_0377
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Se.daÍla deÉstadodâ Fazendá êmiridâs pelo site
rr) Íáz partê da pÍova de Égu ãridãdê párá 6m a Fazenda lúun cipa a
ceÍlldáonêgativa de debilo m u.icipal emitida na sedê dâ Licilanle.

h) prova de Íegularidade do Fundo de Gêrantia por Íempo de Seryiço
(FGTS) pormeodoCRF cerlÍcado de Regulardadê do FGTS, emitdo peto
siie da Cêixa Econômie Federal, demonstÉndo siluâçáo regular no
cumpr.nenlo dos encargôs sociais instiluidos por tei. emitido no sile

.)Prova de nerislénca de débtos inadmplidos pêrantê â Just ça do Trabâtho,
medanlê a aprêsenlação de @rridão negativa ou positiva com eíeito de nêgãtiva,
nos lêr.nos do Tilulo Vll-A da Consoldâçáo das Leis do Trabáho. aprovadê pelo
Decreto-Le 5!52, de ro de mâo de 1943 e 0rciso inctuido petâ Let 12440 de
2011) vlw.lslsovbr, em onjlnto conr a ceiridáo de áções úabathtsras de
jursdiÉo do estâdo da sede dâ licitante.

d) Certidão Nelativa de Débilos do lúinistéro do Trãbâtho Conforme ad go
50§ único da podara 14212A14 do MÍE,, a cêrlidáo ora insltuÍda reíetná
sempre a úllma situaÉo o@trda em cadaslros admrnistrarivos peto em1ê,rtê de
modo que, havendo processos enviados à ProcuÍádo.ia da Fazenda Naconat
PFN quanto a eslês podeE ser obrida cenidão peranle aquete órgão, v sándo â
demonskaÍ a siluâção atualizãdá dos mês.nos, acompanhanda da Cert dão dê
Re ação dê l,rlrações Trábálhistêsi

.)Certidão nd €tivâ dos c!Ílórios de pbtestos ê letras dlstÍbuidores de titutos,
faéncás e concordalas existentes, dênlro do prazo de vatidade expresso na

0Câdástro Nacional de Emprêsas lnidôneas ê Suspensas, CE|S mantdo peta
Controladoria-Geral da Unão (m oortaldat.ansoa.en. â oov br.es)l
e) Cadaslm Naconai de Côndenaçôês CÍves por Atos de lmprobidadê
Adminislrêtiva, mânlido pelo Conselho Nácona de Justiç!
($^N cnj jus.br/imp.obidáde_adm/consullar_.equerido.php)

h) Lsra de lridônêos, mantida peloT.ibuna de contas d6 uniáo-Tcu;
0 Prcvâ de nsü ção no cãdasrro de contribuinlês esladuât e Íúun cipát, retat vo ao
domicilio ou sede do icitãnre, pertinênte ao seu ramo de atividadê ê compalívet
com o objelo contratual

j)Cêrtidáo de nada conEte emitda pero Tribuna de Conlás dos MunicipLos do

q.2.,r - RêlativG à Quatificaçâo Econômico-Financeira:

,) Bãarçô pãkihÕnial e demonsrráçóês únlábes do úttimo exeÍciciô
social já exigives e âpresentados nã ÍoÍmâ da lei bem como tTG lOOO, quê
@mpovem a boa siluação lináncêiÉ da empresa vedáda a sua slbslituiçáo por

av DonPedrcn,n.915,CEP.63.410.000.3amdoCenro Abelerrbã-PáÉ
reb,ore (91)S§3510377

cêÍl dÕes êrnilrdas pela Secrerariâ de Estado dâ Fazenda sendo as negá1ivas de
NaluEa ÍíbutaÍia e a dê Nâl!Êzê Nãô Tnbútaía emtdas no sire dâ SEFA -
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baancetes ou balanços prcvsó os podêndo ser atuatizdôs por i.dices oficiaisquãndô
en@nado há maisde 3 (trés) mesês da data dâ ap.esenração dê proposta
r,) Carla de esponsablidádê da admlnislÍaçáo ou ra áusêica desla
dêverá ser apresênlâdá ã Dec aração de inrôrmâçóes Socoeconômicas ê F scais paE
empresas optanies do Simples Naconalou EscriluEção Cntábit Dgitat para êmpresas
optantes pelo LuÚo Realou PesLmido
.) Na hablitação em icitaçóes para o Íornecimento dê bens para pÍonta
e.lrega ou pára a locêção dê mate as, nãô será êxoida da micrcempÍêsa ou e.noresê
dê pequeno podê a áprêsentação de balânço pâtrmonia do úrimo exeÍcicio sociatd) Cerldão de Falêncla e Rêcuperação Judiciát ôu Exl.êjldcra de

âcordo emilida pelo Fórum com data dê emissão náo superior a 60 (sessenta) das,
quando náo houvêrêxpresso validâde na Éler dâ certidão

c) Cerlidáo EspeciÍcâ emitidâ peta Jlnta Comerc ã da sede da clante
devdamenle atualizada, atualzada ou seta com datê de expedÇão não suoerior a 60
(sesseita) dias de antecedência da data dê áberlurâ das propostás. ondê sê possam
ê?rêr ê eqsrér'E de eao'esa e/ou pa-(paJo socetânà e- no-e oa(sr pes<o.ls,
'sica(J etiro ^à(s' SOCIAS dá r-rá.le a- o-part-áoa da cêrrdào s -p í eôà
e,:). Os Fornecêdores dêveráo apeseôta. dectaração devidamenre assnada peio
representanle lêgalda empresa §ob as penaidadês cabives de que. ( ) Oecla.o sob as pênas da Lei, quê clmp.o os .êquisitos eslabêlêctdo no
Art 3' Lei Com plementar n' 123 de 14 de dezembro de 2006, âherada pêtâ Lejno 1t 4BB,
de 15 dê tunho de 2007, êm seL Arr 34 que essa Empresa/CoopeEtiva está aptâ a
usuÍru r do tratamenlo Íavorêcido eslabelec do nos ânigos 42 ao 49 da reÍeÍda Lei
Comp emenlar (Anexo \4 a!. ( ) DêclaÍo, sob as penas da Lei, qle nôssa empÍesa íáo êstá enquadrada
no tÍalamênlo Íavorecldo às Í\4EIEPP. (Anexo \4. Náo possli em seu quadrc de pessoa empresâdos (s) com menos de rB (dezoitô)
anos em trabaho nolurno, perigoso ou insatubre e mênores dê 16 (dezesseis) anos
êm qualquer lrabalho, savo ôa condição de apÍendiz, a pãíir de 14 {quarouê) anos, nos
lêmôs do nciso XXXlll do ad.7 o dâ CónstillLÉo FedeÍat ê nc.isô v, art.27, da Lei 8666/1993
@m Íedaçao deleminada pelá Lê]no9354/1999 (AnerôVl). Não possu em seu qLadro dê pessoat serudo. púbtico do poder Execul vo
Municipál exêrcendo funçõestécni@s, comerciais de gerênciâ, admtnslração ou iomadâ
de declsão, (inciso lll, do art 9. da Lei 8ô66/93 e inciso X, da Lêi Comptêmenlar n. O4l90)

. Decara pa.a os devldos Íns que não possúi em seu quadrc de êmpregados um
percenlual .riÍnimo de 5% de pêssoas ponado.as de deÍciênca de aco.do com o
dispôslo no ari. 28 §60 da Constituição do Estado do Pârá (EC no OO42I2OOB
pub cada em I I 06 2008), em Íuiçao de possuir menos de 20 (vinle)funcroiár os em
seu quêd.ode pês§oa (Anexo Vl). A falta de quaisquer documêntos e dectaÉçóes .elacionados acma
resultará nadesclassiÍcaçãô do participante no cêrlâme; e. A apÍêsentação dos doôumentos exiqdosern quaquerfase docêrlame, quetá
tenham sdôapÍêseniados em oulra Iase seÍão Íaculâdos

Áv. Dom Pedo ll. ó..915, CEP 63 4rO000 Bâ m do Cenüo Abelerrbá - páÉ
Ielêtoi€ (s1) s9351 {)377
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r0-r. Nos lermos dos artigos 42 e 43 da Lei complementar n' 123 de 1411212006.
a ierada pela Le Complêmênlar 147114 as microêmpesas e empresas de pequêno porlê
dêveráo apesentar loda a docurnenlação exigida pará efelo de comprovação de
requ áridade fs€|, mesmo que esta ap.esenleagumâ reslrição

r0.1,,. Havendo algumâ resr çáo na @mprcvaçáo da regulandade lisca
será assegr€dô o pra2o de 5 (cinco) das úleis cujo lermo nciâ
mresporderá áo momento em que o proponenlê for declárado o vencedoÍdo
cename pó ogáveis po. gual periodo â cílério da Adminslração Públcã,
para a Íêguarização dá documenlâção, pagemenlo ou pãrcelarnenlo dodébito
e emssáo de êvêntuas cenidóes neoátivas ou positivas com elê to dê cedidão
negalva Evênluâl intêrposição de rêcursô contrá a decisão que d&lârâ o
ven@do. do ceÍlame não suspendêÍá o pÍazo súpEciládo

10.2. A não regularizaÉo da documenlação no prazo prêv slo no subilem 10 1 1 , mpl erá
de€dência do dirêito à conlráraÉo sem prejuízo das sançôes previstas no ârt 31 da Le
no 3 666 de 21 de junho de 1993, sendo íacullado à AdminislÍáção @nvocar paÍa nova
sessão públic6 os licilanles rêôanêscêitês, ia ordêm de classícação párá contÍataçâo

I0.3. Se.á assegurada como crléío de desempale, preferência de conlralação para âs
micr@mpÍêsás ê empresas de pêqúeno porle eniendendo se por empale aquelês
s tlaçoês enr quêas p.oposlas aprcsentadas pêlas micmempÍesãs e empresãs de
pequeno porte sejam isuais ou alé 5%(cinco por cênlo) supêrores à pÍopôslá mais bem
clãssifcãda e desde que á melhor oÍeria inicialnâo seja de umê mcóêmpesâ ou
empresá de pequenô pôrle
r0,l.OcoÍêndooempale pÍocedeFse-áda*qunteiorma

10.4.1 A micoempresa ou empÍesa de pêqoeno porte mais bem cassiícadâ
poderá âprcsenlar propostâ dê pÍeço inÍeÍioràquelá consideÉda vencedora do
cerlame siiuaçáo em que seÍá adjud cado êm sêu íávor o obiêlo Licilado
10.1,2. Não o@Íendo à contÉlaçao da micrcempresa o! empresã de
pequêno po,le, na forma do subitem 10.4.1 sêráo convocadás ás
Íemanescenles que potuêntúra se enquadrem na hipótese do subitem 10 3 na
orderii cl6ssiÍcatória, para o exêrcicio do mesmo dire to

10..r,3. No cáso dê êquvâlência dos valoÍes apresentados peas
microempresas eempress de pequeno porte que se ênontÍe no intervalo
eslabelec do no su bitem 1 0 3 seÉ reâ izado sortêio ênte elas páÍá que se
dentifque aquelá qLe primero poderá apreseniar me hor oÍerla;
r0,r.{ Nâ hipótêsê dâ não conlratâçáo no§ termos previstos acma o objeto
iciiado será adjudicado em íavor dâ prcposlâ originalmeote ven@dora do

r0,r.í A m cÍoemp.esa ou empresa dê pequeno pone mas bêm classincadâ
sêÍá convocáda pará apÉsenlar nôva proposta no prâzo máximo de 05
(cico) miulos apóso encêÍamenlo dos lan@s. sôb penade prêclusâo

l0-s. Eslê lnslrumenlo convocalório eslá formuládô êm álêndmento à nova Lei
comp emêntâr 147 de 07 dê âgoslo dê 2014, êm êspecialaos artigos 47 capur e parágraío
ún@, e ari. 48, L e pãrágÉfo 3" da Leicompementar 147, dando pÍêlêréncia .os itens
crlo valo. úo L,.apassem R$ 8000000 (o.rêrra mr rêasr árLal ser;o de,lrados

À oomPêdrô i'gls LLP 031rh.000 3àrodoCêrrc Ab*E,hc od"
rereíom lsl)es35r 03r
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IT. |MPUGNAçÀo DO AT0 CONVOCATóR|O

r:.r.auáquer pessoa poderá soliqta. esclarecimentos providônciâs ou rnpugrar o presente

I r.!. As solictações dê esclarecimentos de providêncas ou as Lmpugnaçôes do presentê
edila deverão ser proloco adás na Comssão PêÍmanenle de Licitação nô prazo não
nÍeÍior ê 02 (dois) dias arteÍiores à dâlâ Íxada paÉ r4ebimentodas propostês
ll,3.A@lhida a pêtição conta o ato @nvocatório, seÍá designâda nova daia pa.a a
realização do certame, devêido-se cumprno devido prazo legal.
rla. Até 02 (dois) dias úte s, ántes das datas lixadas parâ re@bimênro das proposlas, os
licitantes pode/ão solicita. esclâecimêntos provdencias ou mpuoraro presenle êdtêt.
Ir.5. Caberá ao Presoeirô decidn sob.e a peução no pÉzo de 03 (rÉs) dias.

Ir.6. Acohida a PetÉô conlna o alo convoetóro será dêsignada nova daia para a

o vencêdor quaquer llcitántê podeÍá manileslãr lmedatá e
motivadamente a inlê.ção de recorer quándo lhe seé concedido o pEzo de 03 diás
para apresêntação das Ézôes do recuÍso. ncándo os demais licitãntes desde logo
ntimados pârâ apresenlãr conrraÍazÕês êrn igua número de dias, que comêçarão a
csíeÍ do lérmino do prazo do recorênle sendo hes asseqLrada vista mediala dos âulos.
12.2.4íâlla de manifestãção imêdiatâ e molivada do ticitante imporlará â dêcadênca do
d rcilo de Écurso e a adjldi.açáo do objeto dá lctação pêlo pÍêgoêiro ao ven@dor.

I2.r.o recor§o contE decisáo do (á) Pregoeno (á) têÉ ereito suspensivo no pÍâzo dê 03

l r.t. O acolhimenlo de recurso imporlárá ã invaldaçáo apênas dos aios insuscetÍve s dê

11.§. Decididos os EcuÍsos, ê âuiordade @mpetente íaÍá a êdjudcaçáo do objeto da
lc iaçáo áolcllante vêncedor
r 2.6. os c rlos oos prc.ed -e.los per -aleeão .om v cras 4a&Leadds êos
1re'essadôs nê sêoedo tNstituÍo DF PREV|DLNCÁ Do tvuN cipto DE

ABAETETUBA.

(lrês)

exclusivârnente às Íúicroemprcsás e Emprcsas dê Peq!ênoPorte sedladas no municipio
Podendo @nlÉtar áie o imile de 10% (dez por @nio) acma domelhor preço váldo,
desde que náo se enquad re ias firêsmâs cond çóes, fomenrãndo assim o mercado ocal,
conoliando dúás dnádzes consliucDnais da ordem econômEa quáis seiam ô
desenvovimenlo regioial (art. 170 Vll da CF) e tratamenro íávorecidô às empresas dê
pequeiô pode (ai( 170 lX da CF ).

12. RECIJRSoS

Av DomPedrc I n'915 CEP.ô344{.000.Bamd0Cenro Abelellbô Pârá
Teteíom (91)99351037
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B c LIDÂDE

Os PÍodulos ofeec dos pe os ÍorneÉdores devêram atender:

rr.r,ao dsooso oelhdaoê êstdbeei da rá eo.s.a(;o vEerre e ác
es@1," açõec lecrlcas erdbo_àdàs pêro rNS ll t u o DF PR FvtoÊNcta Do vuN.Çtpto
DE ABAETETUBA.
l:1.2. Os preç.s adjud €dos no pregão para regi§lro dê preÇo.

r,1.3, O cronograma dê entÉgã seÍá dêínido peto tnsiitoto de Previdéncia do Município de
abàeren oá -eda.rê OÍdem de Fo..ecimenú.
r.l.'r. A lcitante adjuderária ou conl.atada que detxar de entresâr ou apresentâr
documenlaçâo Íasá exigidã parâ o cerlâme. ensejar o rerardamenro da execução de *u
ôbj€lo, nâo mantiver á prcposia fálha. ôâ êx@uçáo do conrÍa1o 6mporlaÊse de modo
inidÔneo o! comeler Íraude Ísca, gárantidâ prévia e ampla deÍesa ícará mpedida de
licitar e conÍatar @m o estado pelo prazo deãtê cinco anos ê se for o €so será
descredenciado da Pãn há dê Fornecedores por guât periodo, sem preiuízo dâ acão
pe Él@respordefle.é b'-a oà ê
rr.s. O Íornê@dor âdvertido pelo lnstituto de Previdénca do À4unicípio de Abaetêluba/pa
e que continua. pÉticando vàrda do obleto acimâ do preÇo reqlstÍado ou Íora dos
padrôesde qualidadê, ou não cotados na planlthâ de preços a@rdados com o Insiituto de
Previdênciá do lvunicipo dê Abáêtêluba/Pa seE desctassificado e mpedido de reátzar
qualqueÍvenda à lnstiluto pôr umperiodo de t2 (doze) mêses.
r'r.ó. O não clmprimento do oonograma de entrêga do objeto em rempo previahente
estêbelecdo pela adminsiEÉo mplicaÍá na suspensão de se! cedencamento do
p@sramã porum pe.Íodode 12 (dozê) mêses

l,l.z O Íôrnecêdo. que não emilÍ as Notas Íscats com a especti@Éo ás uijdades de
medida dos produtos adquhdos condizente com aquêlas apresentádas nê ptânitha de
Preços mp icará em susp€nsáo po. 1 2 (doze) meses
1,1.3, Sem pretrizo das sançóes comnadas no art 87, I,ttt e lV, da Lei 8666/93, pea
inêxecução tola ou pâ.crãl do objêlo adlld€do ê tnstitulo pode.á garanlida a prévia ê
êmpla deÍesá, aprcr à contratadê mutla de âre 10% (dez por cento) sobre o vator
adiJdicádo _eddrre rlsrárÍacão de p.oesco ôara avelraÉo peo t\STt-L-O DL
PPFVIDENCIA OO II/ILNICIPJO DL ABAFTETUBêüPA
I1.9.As mlltas previstas nesla seçáo não exmem ê adjudcáLria da.eparação dos
evellJás danos. ofloa< oL pÍe,L zos ole sêu àlo pJr re verhã calsáÍá tNST|TJ'lO DL
PRFVIDÊlrclA DO IVUNIC PrO Dt ABAFTETUBFJpA

À. Dom Peúo I i. r S1s CEP 63 4,(t000 Bnm do cêibo -Áh*reluba pía
Ie êÍore: lsr) ee351.0377

l:1.r. - O prazo de vigêrca dessa Atâ de Regisiro de PEçôs seÉ dê O1(um) ano, contado
do diá posleroÍà data de assinaturá ê sua publicaÉo do seu exlrato nô quâdro dê avisos
do lnslilutodê Previdência do lúunicipio deAbaeietuba ou Dáriô OÍcial
13.2. O pEzo de vigéôciê das contrataçoes decoÍênles desse rcg st.o de preçôs
apresenlará como têrmo inicial o.ecebimerto da ordêm de Íomec mento (Anexô X) e
como termo ínal o rêcebimento delinit vo dos pmdulos peta AdminislraÉo observado os
lmites dê prázo de entÍegã fxàdos nestê ed 1,at

,,t. sÁNÇÓE§ ÁDtrhtlsIRAÍtvas
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Ào E DÂ coNvocaÇÀo paRÁ asstNAR a ÂTÂ

16.1. Dêcld dos os recrBos e constatada a .eg! aridadê dos atos pÉticados, á
áutordade@mpetente homo ogaÍá o pr@edimenlo ticitâtório.
16.r. Após a homologaÉo Íêíê.ida no ilem ântenor, os licilanles ctassilicados seÍão
convô€dosparã assinaem â Ala dê Resisko de Peços no pÉzo de até 05 (ctrco)diás

a) PaÉ rns de Íomalização da Ata de RegistD de P.eços, deverá se. respeirada e
especilicadá âordem de clãssiícáção do cerlame e a quanudade de íornêcedores a seem

16.3. AAd.iinistraçâo poderá pÍoÍogar o prãzo íxádo ro item ântêror por iguatperiodo,
nos lemos do aÍl 64,§l'daLei Federal no 8666/93 quando soicitado peo tcilanle
cassilicado durante o seu tÉnscorsô, e d6sde que ocorra morivo rLstiÍtcado âcet1o peo
enle promotor do cêÍlame.
16,4. Aquele que convocado dentrc do prazo de va dade de sua proposta, náo âss nara
atá de regislro de p.eços oú ÍecusaÊse a receber a ordem de ÍoÍnecimenlo emitjdã peo
óÍgão requisitante do pmduto dexar de entÍêgar documenlação exgida no edtat,
apresenlar doclmentáção Íasa, ensejár o retárdamenlo da execução de se! ôblêtô, não
mâniiver a proposla, Í6lhar ou fraudar na exêcuçáo do conlrãto compôrraÊse de modo
n dôneo, ízer dêclâração fâlsã oú cometêÍ Íraude ,iscat erá descredênc ado peto prázo

de ate cnco anos sem pretúib das mutlas fxadas neste edita e dâs demars cominaçôês
egáis, incundoa sanção penal previsla noartioo 93 da Lei Fêdêrâtn. 8.666/93.

17.r. Pela execuçáo dos seNiços @ntratados â CONTRATANÍE pagaÍá à CONTRATADA
até o 30' (tgésimo) dla úli após a enirega do documento dê cob.ançã o tõstluto de
P.evd6ncia do Municipo dê Abaeletuba/PA ê o âtesto da nola,iscât peto setôr
responsável pera soiicitáÉo
17.2- O pâgamenlo seÍá eíeluado à CONTRÁTADA âhâvés de traôsferénciá bancàÍia
dtetaôênle na 6ntá da ernp.esa contratáda vedádâ iransferéncias paÍa oulÍas conlas
173. O pagámento sorneõte se.á eÍetuado mêdianle:

n) Prova de Íelularidade para com a Fazenda Federat Esrâdua e Municpaldo domicito

ÂJ Dor Pedt r.r "o . , p.03 4!0 000 3êT 00 "1b. {Dr.er 0" od d
'rêbÍone (91) s9351.037

'15.í.As despesas deorentês da conÍata€o obieto desta Licração coÍerão porconla
das seguintesdotações orçamâriár as
ExêrcÍciô 2023

2020. hsl tulo de Previdênciá do lúunicípio de AbaetelubrPA
09.272 0908.2.263- Ivlanler as Açóês Adm n skátivãs e Opêíacionaisdo IPt'rq.

Elêmento:3 3.90 33 00- Pâsságens edespesascom lôcomoçâo

§ubelemenlo: 18001 1 1 1 00 - RêcuEos do RPPS - Pev dência Ex@ulivo

17. PAGÂMENTO
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o! sede daCONTRATADA alrâvés de Cêrrdões êxpedidas petos órgãos competertes
qre estejam dentro dô prâzo de válrdade exprêse nâ própria cêídão, @mposra de
Cerlidão de Qlilãção de Tribuios Federais, netes ãbrangdos as conkibuições sociáis,
ád,nmElrados peLa Secreta.ia da Re@ita Fede,atiCenidáô Quanto à Divda Allvá da
Un ão. exped da pela Procuradora da Fazenda Naconát Mtntstério da Fazendã Cerridãô
expedidâ pêâ SecÍelana da Fazênda do Estádo ou D strilo Federatecertdão Expêdida
pea lúunicipio Sede da Empresa, quando @úber
h) Prova de situação rêgular perante ô Fundo de carantia poÍ Têmpo de Setoiço - FGTS
(án 27, â.Lein" 8.036/90) ã1ravês da âpÉsêntação do cRF- cerificado de ReilútãÍidade

O P.ova de s luâÉô Égulâr peEnte ô Tribunâ Supenor do TÍábatho (Lein.12 !40/j 1)

rs.r.E Íacultada áo (a) PresoeÍo (a) ou aurordâde supêror, em qLraquêl tase da
icilação, a promoçâo de dil gênclâ desl nãdá â êsctarecer ou complemenlâr a nstruçáo do
processo vedada a rnclusão poslerior dê docurnenio ou inÍomaçáo que deveda cirnstar
no ato da sêssão públie
13.2. A auloidade competente pê€ detêrm nar a contalaçáo podeÍá revogar a ticitaçãô
poÍ razóer oe,r'eÍessê p rbl'co dê.váoo de zto sroetuelenre oêvioé -elle co-pl ova;ô
oêrlnelre ê suÍoenre pá.á,Lslr5La ra .ondLla deverdo áaL.-à por ,teqa oàde oê
oÍicio ou por prcvocaÉo de qua quer pessoa, mêdiante ãto esü to e Íunda me;tádo

r3,2.r. A anul6Éodo prôcedinrenlo indúzà do contrato.

131.2. Os licitanles náo têráo d reito à indenizacão em dê6Íênci. dá
alLlaÉo oo procêormerro lÉ(.ú o. re>sávadô o dr;lodocoÍra.ado oe oor
fe de seÍ rêssarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprmeôlo do

rIJ.os pÍoponerres assuaem looos os cLslos de o eoaÍaÇão e aoeseltêçáo ôe sJd
O,qao .áô se.d Íerpàrsare po e,j* crsros,

ndêpendenlemenle dá conduçãoou do resuttadodo processo icilatório
ra.r. os proponenres são responsáves peta frdelidâde e legilimidade dá§ inÍorfiaçôes e
dos documentos apresentados em quatquer fasê da ticilaçâo

r8.s. N;o lJveroo erped'erre oL ôcor€ndo qLáqLà Íato supervêiÉ.re ôue ,ipeça ê
FarTaç.o do certé-e G dala -á.cadê â ses§áo seÍé reoerqradê pà? o oiê lord e
localdeínidos e novámêntê pubticâdôs nê tmprensa Oíciât
13.6.Na conlâgem dos prazos estabelecidos neste Editêl e seusAnerôs êxôllÍsêáô
dia oo ri( oe racur- se a o d So sê n.L,am e vê.cem os p?zos em oiás
dêexpedientê normaldo lnslitltode Previdéncia do ÍMunicipio de Abaeietu 6á/pA
r3.-. as ro'-.s oue dsciorinrm ede pÍêgão se,áo serpê r.e?eEdàs em Íêr'or da
a_oroçao dà d,sorla elre os nlerêssados sem @mprometimênlo oa reoJ.àrça oo

/43. A exislênciá de prêços egislrados náo obÍiga a AdminisrÉç€o a contratar
ráclllaldo.se á ?alz6ção oe rc,ràéo espe. re para â aorsrÉo prehiida asequ.ada
orererêroá ao rorrecedo, €gisi.ado e- quãdáoe oe calatçae. tDecrcta / 092/2A11 _

r3.c. Qlêloue oeõdo de esctare.me.lo e- .eaçãô a êre1UéE duvôàs 1ã rre.pretáção
do oesenle Ed€j e sêLs An o. oo,esc.itô ao Lâl p.eqo;ro

Àv DomPedbÍ r.915 CEp ô3.440-00ú BríodDcêiúo_ah*Eluha paú
rê erof,q (91) §s351.0377
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T

av oomP€úo i.ú5 cEP 634{+000 BâÍod0cúro Áberêluàâ-prá
TehÍorer 191) 9$51 m77

(a)
I3,r0.Ahomoogação do reslllâdo desla tic taçáo nãô impticaÍá drcito à conrÍá1ação

r3.l r. Aos Gsos o-rssôc dp Gm \e ás d cpôs çoes co1-rá.rês ôà | q O 520,2002 dá
Le I666/93e o Dê.rêlô n'7 scrrrn Í:
lr.ll Sro pades inlegÍaites desle Edital

,)ANEXO I Descrição do Objelo;

b)ANEXO ll - Ateslado de Cápácidade Técn e:
.) ANEXO lll I\4 núla de Carla de CÍêdên. â mêniô.

d)aNEXO lV irlodêlo de oectaraFo ÍvE ou Epp

.)ANEXO v - rúodelo de DeclâraÇõês;

r) ANEXO Vl- Minutá Ata do Registro de Prêços

!)ANEXO Vll- Minuta de Conüatore

h) ANEXO Vlll - O.dem dê Fornecimênto

Abaêtetlba, xx de ma.çô de 2023

OANIELLY FÂRIAS CORREA
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I.INTRODUÇAO

INSÍIÍUÍO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DE ÀDlDTDI'UI}.1 - IPiI',,1
C N P.I: ll 1. 5 1 4 5 76/000 1 -6 1

1 1 O pÍesenlê Termo de ReÍerência lrata dã aquisição objeiiva a coniratação de pessoa
turidiôâ para a preslaçáode serulços, por inlermédio de operadoE ou agência de viãgens.
paÉ colaçáo, reserya e Íornecimenlo de passagens âé.eas nacionâ s e intêínaconáis e
emLssáo de seguro de assisténcia em Magem, por meb de âlendimento remoto (e mâl e
le elonê) pâra alender ao nsliluio de Pevidêncra do ilunicipio dê Abaelêluba PA

Av.DonPedrc l.í.'915.CEP.ô3.440.0
Ie erôiê {s1) 375r-29s9

ANEXO I - DESCRIçÁO DO OBJETO-TERMO DE REFERÊNCIÁEDITAL
D E P REGÁO N'. I)Oí2Í)23.IPiIÀ.P P.SRP

I !. A @nhatação en@ntE e ampáEdá p€ada Lei no 3666 de 21 dejunhode 1993, Lei
1o.5201t)2 e Oec 7A92113

22 Tendo e.n inha de @nsderaçáo á necessidade da conlinudade dos lrâbahos e a
necessidade conslanle da ulrlização de Passagêns Aérea parâ âtêndêrês necessidades
d áriâs do lnstitulo de Previdência do Municip o de Abaeleluba por 1 2 (doze) meses
2 r Tomando como êntêndlmentos principios qLe nônêiam os gastos públrcos e dêmais
principios âos quais vincu am a ádminislração públicá: ioi esco hidâ a rnodalidade Pregão
na Íorma Presencial @níorme ar1 10 da Le 10.520/02, lendo como lust lietiva a
impossibi dade de exêcular na Íorrna eetrônica devido à instabilldáde de s naldê internet
que rô momênto sê enconlra o paácio do lrsrituro de Previdência do À,luncipo dê

3 r A presenle conlrataqão sêrá Íealizada por meLo de pr@esso lic tatóÍio. ná modâl dáde
Prêgão Presencial obseÍvándo os disposilvos legas, noladamenle os p ncÍpiosda e no
l0520,de17dejulhodê2002 pêlo Oecrelo Federa n..3.555, de 08 de âgosro dê 2000,
pela lei no I666 de 21 de tu.ho de 1993 e suas alterações posteriores e lambém pera
le coripremenlar 123 .le 14 de dezembm de 2006 e sua alleração dada pela lel
óôhplemenla. 147 de 07 de aqôstô dê 2014, ê peias condiçóes e exigências
esiabeLêcidâs em Edital.

i 2 Este lnslrumenlo convocalório em atendimento ao an 48 nc sô I da Le complemêntar
14T de O7 de agoslo de 2014, procedendo a contrátaçáo dos itens cotados ale R$
80 000,00 corn exclusvdade às illicroempresas e EmpÍêsas dê Pêquêno Porle, e
estabe ecendo a prordade de coÍÍráaÉo paÍa ês micoempÍesas e êmpÍesas de pequeno
pone sêdâdas lo€lou €gronalmeôte neslê €$ êsp«jím aré o llmite de 10% (dez por @.lo).
fomênlando âssm o meÍcado loel conciliando duâs dirdnzês únsttucionais da ordem
econófrica quais ejam o desênwlvimênto Íegionat (art. 170 Vtt dâ CF) e iráamento favorecdo
às empEsâs dê pequeno Foíe (âd. r70, rx dacF ), êsra pdondade náo se aptica caso não seja
áendidoo quantilãtivo de três Mi.rô empíesas ou empÍesasde Pequeno Porre sediadas no oc.
em êntendiôenlo áos ê.r 49 nciso , da LeicompletreôlaÍ 147114

2, JUST|F|CÁT|VÂ



1, lrlsTtFtcallvÂ DÁ EscoLHÁ DA fl oDÂLt0ÁDE DE L|C'ÍÀçÁO

INSTIÍUÍO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIO
DEABAIII'I'I-UB1 IPM,4
CN PJ: 01. S I A.576/000 t -t;t

5 r os Produtos á serêm Íornêcidos conslam na pauta êm anexo, estando espêciiicadâs
as un dades de med das de cáda produlo a ser oíêrlado.

5: Conslâlâdo qualquer ÍegulaÍidade quanto à quatdade e quantidade, .o aro da
entega, os podutos serão reclsâdos, dêvendo os mêsmos ser repostôs no prêzo a ser
eslipulâdo pelo lnstituto de Previdência do Íúuíicipio dê Abaetetubâ/pA - tpi/tA sem
adição de quâlquerônus para o Conlratanre
5:r Os quanllâlvos apÍêsentádos represeniam tOOTo dô rêgistrado não conígurêndo
obrigáçãopor pane deslâ casa em adqLíros

5. ESPECTFTCÀÇóES DO OBJETO

oEscRrÇÀo

l R$ r00 000 00

2 R$ 16 000 00

4 1 A êscolha da môdaridadê de Prcgão Presênciat para Reqisrrc de Precos. @m v stâs á
'ecizaÊo oesle óÍoc$so lctrãr&o iLslr'€-se pe'á -áo.Íáprôe/ em sj; erecr Éo óêà
transparência quê a modalidade proporc ooa. e peta posstb tidáde de se obteÍ prêç.s mais
vantajosôs paG AdministraÉo além da possibitidade que têm os tcitantes de reduzr
p'êços or€1le. _a(ê oe.aice> Lr'lEadoossê-.de Reosro dê Preços.egrco peto
Decrêtô 7 392/1 3 devido ao objelo ser uma êsl malrvâ de ne@ss dádê e ltexrbit dade na
ContÍalaçáo poster or Não êslé sendo ut tizada a moda dade prêgáo na lorma E etrôn ca
dêvido ao sinâ dê ntêÍnet tornec dô ao instiluto de Prevdênca do tMuncipio dê
Abaêtetubâ qúe sê enconira com qlaldadê ôão ap.opriadâ para ê reatação no foÍmalo

6,1 , Local de enlregâ: Os pÍodutos deveÍão sêr êntregues oníorhe nd €ção ná OÍdern
de Fornec úento pelo lnstituto de Previdência do túunicipio dê Âbâetetu6â/pA.
6,2. PÍãzo de entrega: Oeverá seÍ Íeatizado conÍorme cronosrama Íornec do peo
lnstiloto de Preúdênca do Município de Âbaetetubã/pA que dêveé ser feita atavés de
Ordêm dê Fornecimento durante áos 12 (doze) meses

6.1 Forma de pâgamento: o pâgamento será rca zado até o 3oo (risésimo) diá úti do
mêssubsêquênie após a êpíe*ntaçãô da Nola tisGt @rrespondenle, ,evida;ente a@ira
pela ContÍalanle, vedadâ a êntecipâçáo

3

6, DO LOCAL E DO PRÂ20 OE ENTREGA, DÂ TOR À DE PAGÀMENIO E QUÀLIDÀDE

Av oomPedrc r,n.915.CÊP.6344L000 Bâf,odoCeÀro.ab*bluba pará

Íetefôie (91)37512S99
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65 Em h pólêse alguma seÍão êceilos os iters êm deecordo 6m as condições
pactladês frcando âo enc€rgo da @nt.aládá ô contole de quatidade dô fornecmento de
sla rêsponsabi idade, bêm como visando a repêtção de procedimentos as suâs própras
crstas para coffeÉodeÍahas, visando à aprêsentaÉoda quatidáde
u.O 'oÍrccrmêrro ^oos ôodLros em qLestáo. sâão àúmpant^ados pêo
D r eto'/Preeôê1le Sr Angeto Jos- obêLo Rod .o re, oL orto detegado pe o p,esEen(e
Oo lnslilúlo Dê Previdênca do Municipio deAbáeterlbalPA ou departamento desgúi.ado
pea mesmê, rocaizadâ naav oom Pedro tn o91s cEP.68440 ooo. Banrodo cêntro
Abáêlêlubâ Pa.á cEP: 63 600 000, Abaelêrubê/pÂ

7. CONDTÇÔES DE RECEBTMENTO

7r Em conlormidáde com os artigos 73 a 76 da Lei no 8666/s3, o objeio desle
@ntráto será recebido da sêguinle formá:

7rr Pbvisoriamenle no ato da entrega, parâ efe to de poslerior veriticaçáo da
mníormidade dos produlos com as especficações deste Teríro de Reíerêncta
7 r2. Delinitivâmenle êm alé 05 (cinco) dias após o Íêcebimenio pÍôv só.to medianrê
atêsto na nota íscâ após a vedfcâçáo da qua idad6 dôs p@dutos ê â@irâçáo pe o fs€t
da Aiâ de RegistÍo de Preçôs
71 3 Não serâo ádmilidos para eíeito de recebimento ilens que estetam em

d.s.cordo ou @aarla.Les com q É'.ôue. esoe.trcaçóes prescr ras nesre Iór-o de

8.1 A CONTRATADA se obrigá á:

O Fomecer lodo o objelo em estrila confo.midádê com âs especilicaçõês exigidês na icitação
b) Entega. no ênde.eço apresenlado oelo tnstituto dê Previdência do túuni.iôiô dê
abaeteuoá/PA rodos os DrooLros obêro destá L.EÇáo devroa-e.tê e-oatãoo pa.a
Mânuserc do CONTRAÍANTE
c) Repa.ar, corig., remover Íeconstúuú ou sob§ltu r às suas expensas, no totatou em
parle, o objêlo deste Cônt.ato em que sê vênÍcârem vicios deÍeilos ou incorcçóes
Esu tantês dá execrÉo ou de mater a s empresados petá CONTFTATADA
d) Írrlânter dlrántê a execução deslê Conlralo, todásas condiçôesde habititáÇão equa icacão
cl Responder pêlas despesas resuttantes de quaisquêÍ ações, demá.das decoúenles
de danos sela poÍ cu pa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obÍigando,se,
ig!êlmente por quâisqlerresponsabildades decorÍentês de aÇões iudiciais de terceÍos.qle he venharn a ser exigidas por iorçê de tei, tgadas âo clmpÍimênlo do presente

I Em nenhuma hipólese, vecuar publicidade a@re dos sêrvicos execuladôs áô
CON IRATANI E, a .ão sêr qLe t-aã prevÉ e e\plessa auto.iTaç€o

s) Alendêr o drsposto .a lnshuÉo Normaliva n. Oj/2olO, do túrstério do.
Plâretamênlo, orçamenlo e Gestáo, que ve6a sobÍe Úilérios de suslentabiidade
âmbiêntâlnâ aquisiçãode bens, conkalâÇão ou obrás pêtã AdministráÉo púbtica Federát
direta âutárquica e fundac onat

4, 0ú Ôáno I ' 
.0.5 CFP 63 4.4{.0

rêbbre 1s1)37í-2s99



\

l0l. Nocaso de ãlÉso injuslifcado ou inêxêcuçâo tolal ou parca do compromsso
assumido om o lnstiluto dê Prev dência do illunicÍpio de Abaereruba/PA as sançoes
admnlstÍâlvês âpi@das ao licitânle serão as segLrintes:

r0 | r. Advê.iênciâ

rír! r Àrllliá'

l0l3 Sospersão têmpoÍára dê parlicipar de licilaçôes e impedimenio de
conlratarcom o lnsl l!1o dê Previdência do ÍMun cípio de Abaetetubá/PA:
l0l 1 DêcámÉodê inidonedâde pâra licitar ou conlratar@m âAdmlnisráçáo

Púb icâ

10.1 Na hipótese de descumpÍimenlo de quaqueÍ das condiçóes avençadãs, mplierá
rnuta corespondente á 10Á (um pol cento) por dia, até o imite de 20% (vnte por
cênto) sobre o valorlota do conlÍato, sublÉído o que ioiexecutado
r0r Não havêndô hai§ inleresse Oo lnsrrtuto De Previdênciá do Municipiô de
Abaeietuba/PA na êxec!ção parca ou total do @niráto, em razão do dêscumprimenlo
pelo ÇONTRATADO dê qualquer das @ndiçóes esrábelecidas pa€ a prcstação dos
sêtuiços objêlo desle cerlâme imprlcárá mulla no valo. dê 20% (vintê por cenlo) sobre o

r0.l Sempre que nãô hôrvêÍ pBiuízo paÉ o lnstrtuto de P€vidênciâ do Municipo dê
AbaeleiubrPA as penâlidadês lmpostas poderão ser e evadás oü rÍarsícrmadas
em outras dêmenorsançáo a *u critério.

I 0 s. A âp @çâo das penalidades será precêdidâ dâ con@ssáo da oportunldade de ampla
deÍesa por pâirê do adiudicatáÍo, na íoÍma da ei

INSÍIÍIJIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIO
DE ARÁÊTETURÁ IPtlÀ
CNP.t: 0l 5t0 576hno1-6t

I
i,

9. OBRIGAçOES DA CONTRÁTÂNTE

, r EÍeluâr os pagamentos devidos à conúaiáda

,, Receber o bêm dê consumo do objelo do contEto nos termos, prãzos, @ndiçôes
e ês pêcií cá ções esta belecid as no nstrumenlo contrâtual.
,r Designar seNidor responsáve para íscalizaçáo ê acompanhamenlo do conlrato

,1 Aplrcar à coniraiada as penalidadês depois de constatádas as irÍegularidadês
9arântido o@núaditório e amplâ defesá

si Fornecer á coÕkatada todas as nío.máções e$lârecmenlôs, docúmenlos ê
de-as .o"oçõe(rÊcessárásáêvecLçáodôcollrato
e6 Notifer a vencedorá, poÍ escrilo, sobrc impeíe çÕes, la has ou irregu aridades
conslatadas naexecuÉo do conlrato paÍê que sêlam adotadas as medidas @netivás

9 7 A ge§lão ê o aco.ipanhamento do entrato ícârãô á caÍgo do seior conr pêlênte ndi@do peta

10, DÂS PENALIOAOES

Á!. oom Peúô li r. s15 cEP. 63.440 000 Bdío do cenro ah&biuha- Píà
Têhture 191)37512999
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INSTITUÍO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIO
DE)B.1ETEIAR|1 IPMA
C N PJ : 0 I - 5 I 0. 5 76/nm t -61

",9s /

r1. DOrÂÇÃO ORÇÂME[rÀRA

r2 r Não será eíetLado qualquer pagamênlo à Conirátada:

r2.r r anles da apeseitâçâo e dá aceitâçâo do documenlo de cobÍançâ
sendo álêstada em conÍo.m dâde em o Íor.ecimento dos pÍodutôs peto seior
compêtente da contÉtante
]]l: Enquanto hôuver pendência íêiâiiva à liqudãção de oú]gaÉo
financena em virtude de penatidade ou i.adimpiência. á apresentaçáo_ae
documentaçao exiqida êm disposiçáo do aro convocaório, teia ou
regúlaÍnênlar, à regu aridade íscat;
12 r3. O descumprimento das obngaçoes trabâthislas o! a não mffutençáo
dâs @ndições de hãb itação peto ontÍatado deverá dar ensejo à rescisão
contraruá sêm pretuizo das demas sançoês sendo vedada a retenção de
pagamenlo se o contÍatadonão rncorereô quatquêrinexêcução do se iço ou
náo o tiver prestado a conlenlo.
r2r4 A Entidãdê poderá conceds um pÍázo pâra que á conlÍêtêda
regulârze suás obigações trába h slâs ou soás coôdiÇôes de hab ilacâo, sob
oercderes.isáocol[êruar qràndor;odenrrcar -á.reouá,lcapa_io"deda
êmpresa de corrigira situáção.

Li.l A ortÍalada rsebeÍá prog.amaÉo do lornecmento dos prodltos êm conÍomidade
com â solicilação feita pelo Inslituto dê Previdênca do túuntcíp o de Abaêlêtubê/pA, emttidê

132 Os casos omissos Ícarão a cÍitéÍio dá CONTRATANÍE DaÍa êscarecimentôs ê dirimÍ

.. A CONIRATAOA assume 
'rleq-at Íesoorsabrtdáde oo. oanos màEriás ê/ÕrIr.ce,os oessoâs or a qLe caJsêr a |NST|TUTO DL PRFVIDÉNC|A DO IvtUNtctp O

DE ABAEÍETUBA ou a terceims, por s Epresêntãntes e ou sucessores

12. CON0tÇÕES PARI PAcÂMENTO

13, DAS o|SPoS|ÇOES GERATS

1 1 1 As despesas dêcorêntes da 6ntratê9ão objeto desra L cilação @íerão à ôonlâ
dos.ecursôsorçamenlár os:
Exercicio2023

2020 lnstilutode Prevdênciê do ÍMunrcípô de Abaeteiubã/pA
09 272 0908 2.263 - lúantêr as Ações Adminislrativas e Operacionas do tptúA
Elemenlo:3 3 90 33 00- Passagens edespesascom tôcomoção

Subêlêmenlo: 18001 1 1 1 00 - RecuBos do RPPS - Pevidencia Exeutivo

Áv DomPedmll,f,.i915 CEP 63.440.000 Bdíodocêilro-abdduba pda
Íe êÍoíê: (e1) 37í 2999



a

INSIITIJÍO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIO
DE ,1RADTETÜ IJll- IPMÁ
Ci PJ : 0 I. 5 I 0. 5 7ó/00A 1 -i I

a EXO [ - lltODELo 0E DÉCLARÁçÁO

DECLARÁCÂO DE CAPACIDADE TECNICA

preslou/presta os setolços âbaxo relacionádos, sêndo cumprdorã dos prázos e lermos
limados na.onlratação não hãvendo contra ê mêsnra nenhum reqisiro quêa desabonê

testa pára os devidos fns
quea Empresa_ , com sede na

Relação dos serviÇos prestados

-.&.-

(Nomêcofirpleto porenensodo responsávetpetá PêssoaJurÍdi@ emitente deste atêstado e sua

Av DomPeúo l,n'915 cEP.63.440000 BarcdoCêiro.Ab&hrrba-pâÍá
rêbforo (s1)37512999
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tINSÍIÍUÍO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DDÁBIIT'I,TUBÁ IPLIÁ
CNPJ: 0I.S I A576/0n01 -ttt L-

ÀNEXOIII.MOOELO
(Pape limbrado da I c tante)

Repre5enlárte Legâl da EmpÍesa

INSTITUTO OE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBÁJPA
REF ] EDITAL DE
PREGÂo N'. ool/2023-

lnd câmos o (a) senhor (a)_, porladoÍ da @dua de identidade nq

- 

óÍgáo êxpedidor-, como nosso represenlanle eqat na
Llcilaçáo em reÍerência, podendo Íubri@Í a doclmenlaçâo de HAB|L|TAÇÂO a das
PROPOSTAS, manlfestaÍ, dar lances, prestartodos os esctârecimêntos a nossa propôsta
inlerpór recursos, desislir de pÉ2os e EcLrsos entim prá1iúrtodos os ãros necessários
ao nel cL mprimentodo presenle Credenciamênto

av. Dom PedÍo n, n "915 CEP. 63.440 000 Báío dô cêú0 . ah4letuba píà
Tê êíDns (91) 375N299S
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Obs.: No câso de micro+mpíesa ê êmprcsa dê pequêno portê que, nos termôs da
LC 12312006 e alteração dádá peta lC 147t14, possuiÍ âlguma restíição na
documentação reíêrênte à rêgulâridadê ÍisÉI, êsta devêÍí ser mêncionada, como
rêssalva, na supracitada dêclaÍação.

INSflÍl)To DE pREvlDÊNcta Do MuNtcípto
DE À RÁETETUI'1 - IPMA
CN PJ : 0 I. 5 I A. 5 76/000 1 -n I

Áv. Dom Pedro ll i."915 CEP ô3.440{00 Brro do cenro Aheletúbâ-paà
re eíone: (sl) s3351-0377

ÂNEXO IV. MODELO

(Rêpresentantê lêqar)

(Pape I rnb.ado da licrrante)
Íúodêlo da DeclaEçáo (Emprêgado. Pessoa J!Íídica)

O Decaro sob as penas dá Lê], que cumpro os req!slos estêbe ecdo noArt 30
Le ComplementáÍ no 123, de 14 de dezêmbro de 2006 atterada pe a Lêi nô 11 488, de .15

deJunho de 2007, em seu Arl 34 qúe essa Empresa/CoopeÍáriva es1á apla a usuíru I do
lrâlamento íavoÉcido estabelecido nos artigos 42 ao 49 dá ÉÍerida Le Comptementar

( ) DeclaÍo. sob as penas dá Lei que nossa empresa nâo esrá enqúadrada no
lratâmento Íâvorec do às ÍvtE/EPP
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ANEXO V. DECLÂRÂçAO

(Papêltimúadodá tcilanlê)
Modelo da Dêclaraçáo (Enrpresador Pessoa Juridic€)

Instituto de Previdênciâ do Municipio de Abaetetuba/pA
Ref: LD IAI DE L CllAÇÀO NA VODA |DADL Pc-cÃO DFFSENCTaL
PARAREGISTRO DE PREÇOS
N'.001/2023,tPMA-PP§RP TtpO t\4ENOR pREÇO pOR tTEM

(Nomeda EmpÍesa).................._.., CNPJ N0----.-- sedtada na Rua.._................. .no , ba Ím ---.---, CEP---- À4!n cípto - -, por seu representânle egatabaixo
assnâdo emcumpÍimenlo ao soictado no Edüat de p€gão ool/2023-tptúa-pp-sRp
DECLARA, sob aspenas da lei, que:
r. Não possui em seu qLadro de pessoat. empregâdos (s) com menos de 16
(dezoito) anos em l€bâ ho noturno. perigoso ou insa ubre, e menores de 16 (dêzêsseis)
anos, em qoálquer trabã ho, savo nâ condição de aprêndrz á pânir de 14 (quaiorz_ê)
ânos, nos lermôs do mcBoxxxlll do ãrt. 7 o da Côns1 tuição Federá e n.iso V, an 27, da
Lei 8666/1993 com Edáção determinadã pêta Lêi no9.854/1999r Não possui em seu quadrc de pessoat setoidor púb co do poder
E xêcul vo/Leg islativo l\runicipat exêrcêndo funçóes 1écn cãs @merciáis, de gêÉnca
administraÉo ou lomada de dêcisáo (ncsol ,doart.9qdaLe 8666/93 ê incso X da
Lei Compementâr no 04/S0)
i Declara pa.á os devidos lins que náo possui em seú quadÍo de ,êmpregados
Lrm percenilal minimo de 5olo de pessoas portãdorãs de deficiência de acordo com o

§60 dâ coislilui€o do Eslado do Pará (Ec no 0042/2008, pubucáda em 11 06.2008) em
íunÉo de possuir menos dê 20 (vinte) funcionários êm sêu quadro de pessoaL,, lnêxistência de íâlo superyenente impeditivo da habltitaÉo, na loma do § 20
án 32 da Lêi n'8.666/93i
5 Estamos ciêntês e @ncordamo§ com as condtçÕes contidas no edtrát e sels
anexos, bem como de que cumpÍo plênamente os requisitos de habrtitação deÍnidos no

ú Declará quê os documenlos que compõem ô Edttat toram @tocados à
dsposição e tomou conhecimento de todas as iôfo.maçoês, cond çô,ês to€is e gÍau de
dÍculdade dos setu ços aserem exec!1ados
7. Dêcârâ que não se ên@nlra inidônea pâra ticitaÍ ou @ntÍalar co.n órgãos da
Administração Púbticã Federat, Estaduat, lvunic pat ê do D strito Federat

Assinatura do representanle lega

r! 0or qêamn ,.i9 5 aEP.63.4j0.0
Teleroiê (e1) s!:51rL
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ANEXOVI.MINUTÁ DÀ ATA OE REGISIRO DÉ PRECOS

P.eg à oao 0 0 1 / 202 3 - I P M A - P P - 5 RP

Peo presenie instrumento, O i/tUNlCíPtO DE aBAETETUBA - PA, por rrermédo Do
nstitLto Dê PÍêvdência DO IiUNICIPIO DE ABAETETUBTPA insÚltá nô

CNPJ/À,IF sob o no 04 203 394/0001 36 ôôm sêde Av Dom Pedro I n o 915 CEP
64440-000 Bairo do Cenr.o Abaêretuba - Pará, Abaetêtuba-PA represenlada
legamente pelo excelenlíssimo D .elor/P€sidenrê MLncipalSÍ. AngêloJosê Lobato
Rodriguês, braslero, Casado Íes dentê ê domlciliado em ABAETETUBA,
colederdrdo o tJlgamenlo oa ncrLêção t -odaldaoe dê PREGÀO, PARÀ
REGISTRO DE PREçO§, sob N", 00,/2023- lPllrA-PP-
SRP publEadá nô OOES do diql/2023 RESOLVE regislrar os preços das empÍesas
.as quartidadês estimadas, de acordo con a classiíeção por eas ãlençádas por
item atêndêndo as condições previslas no lnslrumenio Convocatóro ê as constântes
desla Ata de Reg stro de Prêços, e regdo pela LeiFedeÍaino 10.520/2002 peaLe
Fêderal no 1666/93 e suas a ierâções ê em conÍormidade com as dsposiçoes á

DO PREçO

lL Os pÍeços a serem pagos oincidem com os p.eços defn dos no Anexô Vll-A e
nele estáo incllsâs todás ás espees dê lnbúos, drctos e ndtetos, encargos
socais seguros, íretes, mãlerial, mão-dê-obra e quaisquer despesas ine€ntes á

r:2 os peços conlÍêlâdos seráo frxos e íeãjustáveis Íessa vado o dispostô nã
êáusu a lereira destê inslrumento.

2r - A existêncla de preços Íegistrados não ob.igaÍá á Admnislraçáo a ti.mar
ar Dom Pêdrc I i . 915 CEP. 63 44+000 Bâtro do Ceifo.Âb*biura - paíá

Teteíore lSl)9935103,

OO OBJETO
1 1 A pÍesente Al,â tem por obiêro ô Pregão PÍesenoál paÍa Regislo de preços do lipÕ
menoÍ pÍeço por irêm que objáiva a @ntÍaiaçáo dê pêssôã luridica paÍa a pÉstação de
setoiços, por intermédio dê ôpeEdoÍa ou âgência de viãgens, páÍá côráçào, Íesetoa e
foÍnêcimenlô de pa$ageôs aéÍeas nêcionais e internacionais e emssáo de seluro de
assislência em viaqêm, por meo de atendihenlo cmoto (e-m. ê lêêrône). para alendeÍ ao
.stluto dê PÍevdênciá do Municipo de AbaelelubaPA. conÍoÍme descnções ê

e s pêciíie çóes . pre sêntadas no Anexo lldo presente Edilal, na Moda idade PÍegão nálôma
Preencial Menor Pcço Por têm n" 00r2023-tPIvlA-PP-SRP que pâssâ a fazeÍ pane
desta Alã, lunlâmenle com á documenlâçáo ê propôsta de pÍeços áp/esôtadas peas

cú!§üLÁ§ÉGUNDA
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cúúsuLÁTERCEtRA

DA ALTERAçÃO DO PREÇO PRA]ICAOO NO MERCADO E OO REEOUILíBRIO
DA EaUÂÇÃO ECONÔifl CO-FtNANCEtRA

i I - Quándo, por mol vo slpetoeniente ô p€ço €g slÍado tornar se súpêÍ ôr ao
p'eço pla .ado pêlo Íêr@oo. o orgão geêncador oeverá
â) Convo€r o fornêcedor vsándo à nêgocaçáo pârâ rcduÉo dê preços e suã
adêquação êo prati@do pelo mercadoi
b) Frustradâ ã negoc ação llberar o Íornecedor do comprcmisso assum doi

O ConvoÉÍ ôs dêmais forne@doÍes para con@der iglat oportun dade de negociação

3.2- QLando o preço de meÍcado tornaÉse slpêrtor âôs preços €gistrados ê o
tome@doÍ, medante oíêÍta dê jusiifetivâs comprovadas, nãô pudff cumprr o
@mprcm sso o óroão oêrenciador Doderá:
LbeÉ. o Íornêcedor do ompromsso âssumido, senr âpt€cáo de sancão
admr crátva desdê qLe às .Lst1e !a§ seJam -olvrda.ente àceLas e o
requeÍimênto ocorá antes dâ emissão de ordêm deÍornecimento
a) Convoeros demais Íorne@dores pãrá co.ceder isuaroporrun dade de nesocação
:r - Não logrando êxito nas nêgociações o ór9ão gerenciãdor dêve proceder à
evogaçêo da Atá dê Regist@ de Preçôs e à adoçâo de medidas cabivêis para
obtênção de conlratação mas vantatosa
ra- Em caso dê dêsequilíbrio dá êquação econômico,ínancêirâ será adotádo o
êrilério de revisão como íoma de restabetecer as condiçôes orgratmenle

3 5 - A rêv são pode.á ocorÍer a quatquer rempo da viqênca da Ata desde qle â
pãnê lnleressada @mpÍove â ocorênciá de íêto imprevisivel, supetuêniêntê à
formâização dãprôpostâ que impone, dhelamenle, em matoração dê seus en@rgos

i.5.1 - Em caso de revisão, ã á teráçáo do preço atustado aém dê
obéde@Íaos requisitos ÍêÍêridos no irem anrerior. d€verá o@trerdeíorma
proporcionâl à modiÍ€ção dos en€rgos comprovêda mnuciosamenre
pormeio de memória de cátcu o a serapresêntada peta parte inieressada

r5, - Denl.e os fatos en§ejadores da revrsáo, náo se nctuem aquees
eventos dotados de previsibitidâde cujo eÍáler possibi te à pâne
inlees§ada a sua áÍenção âo tempo dá íormltaAáo/ace taÇão da
prDpostê bem como êqueles decorêntes exctusivamente da vâriação
iflâcionáÍa lma vez que inserdos, êstes útimos na hipó1êse de
rêalustamenrô, modalidade quê náo será admitida nêstê ÍegistÍo de
peços posfo quê a sua vigéncia não supeE o prázo de um ânô

: 5 3 - Não será oncedida â revisão quárdo:

l)Ausêitêa eevaçao de êncargos âlegada pela parle inlercssada
av oomPêdrc I n.915 CEP 63.440.000.BamdoCenro Abêtêllba-pâh

ÍêrêÍme lst)ee35t.03,

conlrataçôes que delês poderão ãdvr, Íacultada a Íeêlização de ctaçáo êspêcifcê
ou a @ntrálâçáo di.êia paE a aqúisição prêlend da nas hipótêses prev stas na Le
Federâ no 3666/93 medante íúndêfrenlaéo assegurándo-se ao benênciárto do
registro â preÍerênc a defo.necimentô em guatdade de condiçôes
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DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREçOS
r r-O pÍeço.êgislrado poden sercaoceado nás seg! ntes hipóteses
.r r - Pelo lnsttuio de Prêvdênca do túunicipio de Abaetetuba/pA - tptúA, quando
houver comprovádo inleresse públi@, o! qLando o fornecedor:
o nâocumpriras erigênciasdãAtá de Rêgish dê P.eços

h) não íorma zar contÍâlo dêcorenle do Regislro de Preços ou náo retÍar o
inslr!mentoeqLivalenle no prazo estabelecido, sêm jusliÍcativa aceitáve
cl não aceilar reduzú o prêço Íêgislrado, na hipótese dê sê tornêr este supêrior áos

Praticados nomercado

d)incorerem inexecução tota oL parc â do @nt6to de@Íente do regslrode preços

I I r Pelo loÍne@dor qoándô, mediênte so icitação íôrmale êxpressa, comprova. a
rmpossibildade, por caso ícrluilo ou Iorça ma or, de dar cumprimento as exgências
do nstumenlo convoetóÍ ô e da Ata de Regisrro de Preços
'r r - O canceamenlô do rêglslro de preços por parle da AdmnistraÇão, ássegurados
a ampa defesa ê o contÉditório, seÉ ÍoÍmallzado por dectsáô da auloridade

421 O cêncêlamenio do rêq sro não prcludica a possbtidâde de
apicaçáo de sánçáo adminislÍatrya, qúandô hotivada peta oconêroa de
iilrâÉo cometida pelo pârl cu ar obseryádos os ü 1ér os eslabe ecidos .a
c;rsJla oec -à p.imerê oes

r I - Oâ decisão dá âutordêde @mpetente se dará conhêcimento áos íornecedores,
medianieoenviô de coÍespondêncã côm avso de recebimenro

r{-Nocasodeser qnorado, nceío ou racêssive o êndeeço do fomecedor a
comunicaÉo será eÍetivadâ atÍavés de publicaÇão nâ imprensa oliciat, cônsiderêndo-
se @ncelado ô preço regishâdo a contar do ler@Ío dia subsequenlê ao da

,l 5 A solicilaÉo pê o fornecelor, dê canetamenro do prêço regislrado deverá ser
Íormu adacom antê@dência minima dê 30 (lrinta) diás insúiridê com a comprovâçáo
dos íâlos que justiícãm o pêdido pâÉ aprecaçâo, avãiação e dêôsão da

Av.0oúPedrc 1r,tr."915,CEP.63.4.4n.000 sarcdocef,ro Abelerrbã-páh
TeteÍone (el)es351{377

b) O evenlo imputado como €úsa de desequiibrio houver ocorrido antes
dáfoÍmulação da proposta deÍnilvá ôu após ê Ínalização da vigênca da

c)Alsenle o nexô de câusaidade enke o evenlo ocoÍndo ê á májoÍâção
dosêncarsos atr buidos à Darlê interêssâda:
d) A pa.te inlerêssâda holvêÍ in@rido em culpa pelá májoÉção de seus
póp.ios ercaÍgos, incluindo-se, nesse âmbtô, a prêvisbltidade da

3 5{ - Em iodo o ca$ a revisão sêrá êÍêtuada poÍ meio de âditãmento
@nlratLa precedrda de análise pêlô lnstilulo de PÍev dência do lúunicipio
de Abaêtêtuba/PA e náo podêrá êxcede. o preço p.at €do ro meÍcado
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av DomPedrc ,n's15 CEP.634!]).000 Ba r0 d0 CeÂlro Abelellbâ-Paá
ÍêleÍme Fl)ee35103,

DAS CONDIçóES OE PAGAMENTO

5 r O paqámênto em Íavor dâ Cortralada será real zado âté o 30" (rrioésimô) diá út
após a enirega dô documento dê cobrança o lnstituto de Pevidênciá do lúunicipio
de Abáetetuba/PAê o âlesto da nola fs€l pelo setoÍ Íesponsável pêa solictação

5 r-O pagamêito lêÊse-á por meio detransíeÉnca bancária na conla doconlratado

5 r lncumbiÉo à ContÍaladâ a iniciatva e o en€rgo do cálculo minlc ôso da ÍatuÍa
devida á *Írêvslo e aprovado pela conlratanre, lLntando-§e ocáculodâ Íãturâ
55 - A iqudaçâo das despesâs obedecerá rigorosamênle o estabelecido na Le n.
4 320/64 ê alterações posler ores
5.6 - Sê houver alsuma incorreção na Nota Íscal, a mesma será devolvlda à
Contraladã pãra 6ÍrêÉ0 fcândo eslabelec do que o pÍázo paÉ pâgamento será
conlãdo a paniÍ da dala de apresentação na nova Nota íscâi, sem quatquer ônus ou
coreção a serpag6 pela Conr.atante.
57- A evenlual nãdimplênciá de um dos órgãos pánicpantês dêstá Ata não
produzi.á eíeilos qlanto âos dema s.
5 3 - A Nola Fi$ai deverá v r âcompanhadâ da Cendão de CERTTDÁO CONJUNTA
FEDERAL, FGTS e Trâbahsta sob pená dê náo recebimenlo

OO PRÁZO OEVIGÊNCIA OA ÁTA E DOS CONTRATOS

6 I - O prazo de v gênca dessa Ata de Registrc de Preços é de 01 (um) âno, @ntado
do dia posler or à dála de sua asslnalura e plb icação no [,]!Íaldê Avisos do Lnstituto
dê Previdênca do Múnicípio dê Abaetetuba.
62 - O prãzo de vigênciâ das contratações decoÍenles dêsse registro de preços
ãpresentaÍá como termo in cal o receb mênto dâ ordem de iornecimenro (Anexo x)
ou assinatuÍê do conrralo, e como lermo Ínato receb mento deÍnitvo dôs pÍodutos
lôrnêcidos paÍa o lrsrliuro dê Prêvidência do lvunicípio de Abáêtêtúbá/PA ôu ô
enceÍamênlo do conlrâto, obseruados os imiles dê prazo de enl.ega Íxados no
Anexo lê a vaidade da ãta de Égistrode preços

OA OOTAçÃO ORÇÂI!/IENTÁRIA

As despesas nerênles a êslá Ata @rerão à 6.ta das respeclivas dolades
orçãmêntárias dos órgãos ê êntidades da AdministEÉo D rêtâ ê lndiela qu,"
aderÍem à contrataç€o ê sêrâo especií€das ao tempo dâ ordem de emissão dê

cúusuLÀ sExra
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Exercicio 2023

2020. lnslitutode PrevidêncLa do [lunicípio de Abaetetuba/PA
os 272 4904.2 263 - Ma leÍ as Açoes Adm n slrêt vas e Operac ônais do IP|\,IA.

Eemento 3 3 s0 33 00-Pássagens edespesascom tocomoçáo

Subelêmenlo 180011 1 100 - Recu.$s do RPPS - Peúdenc ã Executivo

DA CONVOCAçAO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIIUENTO

3.r A êmissão da O.dem dê Fohecimento consitLi o nstrumênro dê Íôrmâ izaÉo
da áqusçáocom os fomecedorês em conírrmidade com os prazos estãbeecidos oa
Le Federalno 1666/93
3 2- Ouando holvêr a neessdadê de Íornecimento dos podutos por a gum dos
óÍgãos participantes da Ala, o icitantê cassií€do êm p meúo ugaÍ sêrá convocado
parâ re@berá ordêm deromecimênto no p.azô dê alé 02 (dos) diás úlets
3r - O lnsttuto de PÍevidência do tMúncipio de Abaeterúba/pA poderá proroqaÍ o
pÍazo íxado no ilem ânteÍio., por gual periodo, nos termos do a.t. 64, § 10 dâ Lel
Fede.al no 8666/93, quándô solictado peo tcitanle c assilicádo duáit," o seu
transcurso, e desde qrê ocorra motivo juslificâdo, aceito peto êntê promotor do

3.r - Se o lictârte casslÍ@do em primeto lugar se recúsaÍ a receber a ordem de
lornsimenlo ou se não displsêr de condrçóes de âtender integrátmenle à
ne@ssdáde Do insttuto De Previdência do Monicipio de Abaetetuba/pA, podêrá a
ordem de Íornêcmento seÍ expedida paÉ ôs dêmâis proponentes cadastrêdos que
coo@ftlaÍêm êm fomecer as passagens aéÍeas ao preço e nâs mêsnras cond çoes
da pl neÍa (do€oa oDSe^aod à oroe- oe (tassrtrÉcio

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

e l -A ent€gá dos produtos daÊse-á no pralo a ser estputado atraves do
cronog.amáÍôr.ecido pelo lnstitulo dê Previdênca do lrunicÍpio de Abaetêtuba/pA.

e2 - Os produtos êm queslão deveÉo sêr enireguês no endereço em qle se consta
na ordêm deÍomecimênlo com eniregâ das O8:OO às 14 OO horasdêsegundâ à sertajê,a
ei- O lnstiluro de PÍeúdênca dô Mun6ípo de Abaetetuba/pA Conrrâtânle.
designará íoroalmente ô servidoÍ (ou @missão de, no minimo. 3lÍês membros. na
h pótesê do pa.ágraÍo8o do art. t5 da Lei no 8.666/93) re§ponsávet peto receb menlo
dôs ['laier]al de Consumo por meio de termo circunslancrado que .ompÍovê a
adequa€o do objelo aos têrmos deste conaato ê pêla aiesraÉo provsóÍia e/ou
dêlinLtiva das mesmas 24 ho.ás

Av DDmPeúo n's15 cEP 634,(1000 BaÍodocsÂb Àb&tetubâ-Píá
Tetetum 1S1)993S103'
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DAS SANçÔES ADMINISTRÁTIVAS

Lr.r - O alrâso injlstif€do ra exec!çáo do contÉlo sujêilâÉ o licilanle @niralado à
âpl@çáode multa de morá, nâs seguinlês mndições

1 1 1 1 - Fixá-se a mulla de mora em 0,3 % (rrês déc mos poÍ cenlo) por d a
de alÉso a incldlr sob€ ô valor tôtal Éálúsládô do contalo, o! sobre o
saldo reatustado náo alênddo, caso o conÚâlo êncontre-sê pâÍciâlmênle

ll l, - Os dlas dê âtrâso seÍão contabilizados em coniormidade @m o
cÍonogÍama de execuÇão do objeto;

rr r3 A aplicâçãô da mulla de mora ráo impede qle a AdministÍaçáo
resinda unllalera rnênlê o conlrato e aplque as outrâs sançoes previstâs
no itêm 11 2 desle edila e nã Le Federãlno.8 666/93:

rl2 A inexecuÉo total o! parcia do @nlrato enselã.á à ap icaçáo das seguinles
sanÉes ao licilantê cont€lado

b) rúüha 6mpênsâ1ória por perdas e dános no montante de 10ol. (dêz por cênto)
sobe o saLdo contÍatuêl reatusládo não execurado pelo particular
o Suspensão temporáriá de participâçáo êm licitâção e imped mento de conúâtãr
com aAdminist€çáo Públicã ll/lunicipa Dneta ou lndr€ia, por prazo não supedoÍ a 02

Àv.DomPedon n d915 CEP.63.440,0
Te êÍoie: (Sl) S$51m77

DA RESPONSABILIDÁDE DAS PARTES

r0 r- compêtê á conkalada:

s) enlregar os produlos dê acordo com as @ndiçôes e pÉzos proposlos e fo.nece os
dentÍo dopêríodo da validade;
b) pÍovidêncrar a medEta @rcÉo das defciêndas ãpontadas pelo seto. @mpelenle do

c) manter dúrante toda â exê.ução do cortÍâlo, em compalibllidade com as
obÍigaçõês assumidâs lodas as condiçôes de hãbilitação e quáliÍcaçáo exlgidâs na
lct6ção, conlorme dispÔe o inciso Xlll do ártigo 55, dá LeiNoS 666/93 ealteraçoês
roz-Competeà Contralântel

.) êÍêluâr o pagamento do preço previsto na cláusu â sêg undâ nos le.mos desle nstrumentol

b)dêÍlnto loca paÉ eÕtreaã dos pbdLtos ádauiridosi

O designar setuldd (oo comssão de, no mínimo, 3 irês membros na hipótese do
parágráÍo 8o do an 15 d6 Lel nq 8666/93) .esponsável pelo acompánhãmento e
ns€Lizaçáo na enlrêga dos produlosadqui.idos.

(,LÁI SI L^ DÉ(]INT^ PRI\|[IR,\
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d) lnrpedimento para icilar e conlrâtâr com a Adminlshação Públ e lMlniclpal, D rêla
o! Indúela, pelo pÍa2o de alé 05 (cinco) anos, sem prejrizo dâs muhas previslâs em
editâle no conlrato e das demals @m nações legãis, espêcficamênle nas hipótêses
em que o licitanle, convo@do denúo do prázo de validâdê da sLa p@posia não
ce ebraÍ ô contÍãto, dêixar de entregár oü apresentar documentaçáo Íâsa êxgda
paÍa o cetame. ensjar o retádamento da êxecução dê seu objeto, náo mantiver a
propostâ Íaharou Íaodar nã exêcução do contElo @mpodâGse de modo ndôneo
ou comete. f.audêísÉl:
c) O€daraÉo dê inidôneid€d€ para ctar ou contÉtar côm á Âdmiôistràção Públca,
em lodaa Federáçãô ênquanto perdurarem os motivos determinântes da punção ou
alé que €a p.omovdâ ê eabillação peEnre â pÍópÍiá auloridade que ap icou a
peraidadê quê sêrá con@d da sempre quê o conlÍalado ÍêssarcÍ a AdminislÉÉo
pelos prquizos .esullantes e âpós decoddo o prdo da sanção apricada @m base ná

§ 10. As sançóes previstas nás álinêas "a', "c"i "d' e e" deste item, não são
cumulâlvás ênlre si, mas poderão ser âplicadas junlamente com a muta
@mpensatór â por perdas e danos (alinêa "b).
§ 2" auaôdo lmpôsla umâ dâs sançôes pÍevistas nas alíneás c', d' ê "ê'. a
âuloridade compelentê submeteÉ soa decisão ao Prêsldente túunicpa á ím dê que,
se onfiÍmada, lênhãeÍelro peEnre a administração Públ€ l\,tunicipã
§ 3' Caso as sanções reÍeridas no pâÉsraro antero. náo sejam confrrnâdas peto
Prêsidente Municpal, competirá ao órgão promotor do cerla.ne, por intermédio de
sua aotoridade compeiente decidÍ sôbre a aprcâÉo ou não dás d-êmais
modalidades sâncionató.ias
§ ao Conírmada a aplicaçáo de quarsquer das sançóes administrativas previstâs
nesle têm competÍá ao óÍgão prcmolor do cedame pbceder com o rêglstro da
ocorênca no SICAF, êm campo aproprado No caso da âplicaÇão da sa.cão
pÍevisia na álíneá d', deverá aiida ser solicitado o dêscredenciamento do ticitanre

lr: - As sânçoes admi.istrativas sômenle seráo aplicadas medante ÉguláÍ
proesso adm n skêtivo assequÉda a ampr6 delesa e o cont.adtóÍo, obsetoando,se

d Anles da aplcaçáo dê quaque. sanÉo adminislrativa o óÍgão promotor do
@rtame deveÍá notiícar o rctanie contÍálado Í6cultândo-he a apEsenrâçáo dê

b) A nôl fic€ção deverá oconer pe§soalmênte ou por cor€spondênciá côm avso
de reebimento, indicândo, no minimo: a condula do ticilante contrâtádo repülada
como rrralorâ a motivãÉo paâa aplicêção da penâtdade. a sanção quê sê
pÍelende apli€r o prazô e o ocâlde enlÍegã das razões de deíesa,
O O preo paÍa apresentaÉo dê deÍesa p.evE seÉ de 05 (cncô) diâs úteis a
conlar da intinraçâo, exceto nâ hipótêse de dectãração de indoneidade ern quê o
pÍázo será de 10 (dez) das consecutivos, deverdo. em ambos os @sos ser
observâda a Egrá do aÍtigo 110 da LeiFederátno 8666/s3;
d) O licúante contÍâlado comunierá ao órgão prornotor do ceftáme as mudárçás
deende.eço o@rndãs no cuBo do pb.êssô iotâlóno e da vigênciâ dô contraro
consderando-se eÍcâzes as notitieçoes enviadas ao to€t ante ormente ndcádo
ná âusência da comuni€çáo:

au DomPedrc Ii r915 CEp 634{G000,BatíodoCeÍro.Áà*r.luàâ-p à
retêtom: lsl)s$51 m,
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DA RESCISAO

A rescsão da Ata podêÉ ocoÍrer nas h póleses e condiçôes pevislas nos arl gos 78
ê 79dâ Leino8 666/93 noquecouberem @m aplÉÉodo ãÍ1.80 da mesma Le se

DOS ADIIAI\IIENTOS

A pÍesenle Ala podeÉ ser adiláda, estÍitamenle, nôs 1eÍmos prev stos na Lei no
I 666/93, apósmaniÍestaÉo formal da CONÍRAÍANTE

cúU§UTÁ DÉcIMÂ TERCEIRÁ

cúUsuLÀ DÉcNÀ aüARÍA

DOS RECURSOS

os recusos rcpÍêsenlaFo e peddo de Íeconsideraçáo, somente serão acoh dos
nos leÍmos doârl. 109, dâ Lein" 6 666/93 e alterações posler ores

DO ACOrríPANHAMENÍO E DA FTSCALTZÀçÃO

A execução dá ARP -Atá de Regislro de Preços ou dos contÍatos a serem íÍmados
seráo lislzadas pelo ÍepÍêsenlanlê Do lnstiluto oê Previdência do Municipio de
Abaetetuba/PA- PA o DÍelor/PÍesidenie Sr Aigêlo Josê Lobâlo Rodrigues, nos
teÍmos do âít 67 da Lei no 8.666/93, quê dêvêá ãtestar a execução do objêio

Av DomPedrc 1i.915 cEP.ô3440.000 BamdoCenro Àbereiuba Pará

relêí.iêr lsll eemr.08,

ó§i

4 Oíenada a deíesa pévia ou êxpirado o pÍazo sem quê
aprcsenlação, o ó€ão pmmotor do certamê pmÍêrná decisáo íu.dámentada ê
adotârá as mêdidas legais cabives Íesguârdado o dúeto dê rê.urso do lcitante
que deveÉ ser exeEido nos ieÍmos da LêiÊêdêÍalnq a6661931

r) O rêcurso âdmlnslÍãlvo a q!ê se reíerê a alinea aniêro. sêÍá submetido à
análise da Procuradoria Ge.a do lúunicipio
rl,l Os montãntes relat vos às multas moíatóriâs e compensatóriãs ãp cadas pêlâ
AdminislÉção po!êrão ser .obrados ludcalmente ou desonládos dos valores
devidos ao icitante contratado, relátivos às pâr@las efelivamente execuiadas do

rr5- Nâs hipó1eses em quê os ía1os en§ejadore§ dá aplcáção das multas
acarelarem tambéma rêscisáo do conlrâto, os va orês rêÍerêntês às pê.alidades
poderão aindâ ser desconlados da garanlia p€stadã pea @ntratada
116- Em qualquer @so se após o desconto dos vaores relativos às multas
Íestar valoÍresidual em desfavor do licitantê @ntratado, é obngátóna ã cobÍãnça

cúUSULA DÉcIMA SEGUNDA

cúUsULÁDÉCIMAQUINTÁ
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Áv oomPêd6lr,n.isl5,cÊP 63.410000.Barcdocen o Abêleuba-pâÉ
Ielêlore (9r) 9s351-0€7

@ntEtado, obsetuêdas as disposiçoes dês1ê Contralo, sem o que não sêÉ pêrmitido

Abâêtêtuba - PA,_de dê 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIÀDO IUUNICiPIO DE ABÁETETUBÀPA
CONTRÂTANTE

DO FORO

Fica eleito o foro dê Abaetetubâ PA, para dirimÍ quatqler dúvida ou conlêstaçâo
orunda dÍela ou ndnebmenie deste instÍumenio, renlncando-se expressâmênte a
qlalquer outro, por ma s prvies ado quê seia
E, por eslareÍr justos e conrralados, a§sinam o presente em tÉs vias de guatieore
fo.má, para igua d stribuiÉo paÍa que produza seúsêfeitos lêgâ s
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1 ,@.

MlNllÍÀÀTÁ DE REG|STRo DE PREçOS N",001/2023

t

Este documenlo e parle inreqrante da AIB dê Registro de Preços N. 001/2023, cêtêbrada
ertE o lnstiluto de Previdência do lúunicipio de Abaetetuba/PA e as Empresas cujos
pÍeços esláo a segunregislrados por ltêm, em ta@ à reálizção do PÍegão Prcsenciat
OO'2023.IPMA.PP§RP,

RELAçÂO DOS ITENS

DESCRTç UNID

Havêndo mais de um fornecêdor rêgistrado será iísêrida outra t.bota registrândo
os prcçosdo§ dêmaisvalorês dos itens em ordem regrê§§iva devatores.

Av DomPedrc i ,9r5 CEP 63440 000 BdíodoCéilro-Abdetuba paÍà

Tehtons (91) 99351.0377
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§

CoNTRATO No, _001/2023 -_- tpÍúA -pp

TERMO DE CONTRATO N', OO1/2023, DECORRENTE
aTA OE REGTSTRO DE PREÇOS N". 00i/2023 -
IPMA - PP, PARA A CONTRATACÃO DE PESSOÂ
JURiDICA PARÁ Á PRESTAçÃO DE SERVIÇOS,
POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÉNCIA
DE VIAGENS, PARA COTAÇÂO, RESERVA E
FORNECIMENÍO DE PASSAGENS AÉREÀS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS E EMISSÂO DE
SEGURO OE ASSISTÊNCIA EM VIAGEII/I, POR MEIO
OE ATENDIIUENTO REMOTO (E.MÂIL E TELEFONE)
PARA ATENDER AO INSTITUTO OE PREVIDÊNCIA
DO MUNICíPIO OE ABAETETUBÁ-PÁ, QUE ENÍRE
SI CELEBRAÍI/I, O MUNICiPIO DE ABAETETUBA,
POR INTERMEDIO DO PRESIDENTE MUNIC'PÁL, E
A PESSOA JURIDICA ABAIXO NOÍI/IEADÁ,
CONFORME SE DECLAMÁM

O ]NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Do MUNIciPIo DE ABAETEÍUBÀPA Pêsso2
Jurid@ de OÍeito Público lnternô, dêvdamenie lrsdlo no CNpJ/túF sob o no
01 510 576/0001-61, sêdiado ná Av Dom Pedro tt, n o 915. CEP. 68 440 OOO BairÍo dô
Cenlro - Abaetêrubâ - Pará dorávântê denominâdo CONTRAIANTE nestê á1ô
rep.esen,adô pêo, o sr (a)
Bras bno (á) SolleÍo (ã) PoÍtador (a) da cédu a de tdentidade no

CLÀUSUTA PRIMEIRÂ . DO OBJETO

_ê rscito D cPt'MF )ob o ro _ .ês oelle e do+ - tiâoo 1d
baetetuba/PA e do outrc tado aempresê_

, pessoa juríd€ de direiro priwdo devidamente
inscrila no CNPJ/MF sob o n"_, sede

nslaada ná doEvante denominada CONTRATADA nêstê sro
repEsêntádo pelo Sr (â)._ Brasrteúo ia). Podâdor (a) da ce!úta dêtdenlidade no
_ e inscÍto no CPF/MF sob o nq._, Ímam o presenle Termo medanle as
C áusulas e condiçôes a segu Í eslabetecidas:

11 O pÉsente conlráto tem pôr objêtivo a óntÉtação de pess@ juídica paÉ a
prêstação de setuiços, por inlerméd o de operadoÉ ou agàrc a de viasens. para ólâção
Ésêrua e fomêcimenlo de passagêns aéreás nacioias e internaconais e e@issáo de.
seguro de assistênciá em viágêrn, por meio de alendimento .emoto (e-mâi e tetêfone),
parã atender ao lnstiluto de Previdência do Í\4unicipio de Abaetetuba pA, @níoÍme
descriçóes e especlÍ€ções ápresentadas nô Anexo do presente Editst, na túodatidáde
Pregáo, na íoÍma Pesenca - MenorPreço Por llem

Áv.DomPÉdbn,n..915,CEP.63.4-1ü000 3amdoCeilrc.Âb*btrba-p á
Ieterôiê l!í) 99351 0377

ÂNEXO VII . MINUTA DE COIIÍRÁIO
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, reierenie aos quantilatvos conkatados descnlos na têbea

ITEM UNID QUANTDESCRIÇAO DOS PRODUTOS

TOTAL
I I

I'TEM DESCRIÇAO DOS PRODUTOS UNID, QUANT

ÍoÍÂL
RS

I

3l O presente Temo voorâ.á pelo período de ( )
em de_de2023 e iérmino em-de_de 2024 alendendo aos
quanltativos desc.iros e ao p.azo vigente dá árá de Registrc de Preços 001/2023

cúUsULÀ QUARTÂ - DA DoTAçÀo oRçAMENIÁ RIA

ErersÍcielgiil
2020 lnslitulo dê Previdência do l\,lun cipo de Abaeteluba/PA
09.272.0908.2.263 -Manterâs AÉ6 Adminisaâjvas e Opemcionais do lPi/tA

E ementor3 3 S0 33 00 - Passâgens e despesscom l@moção
Subêlemenb 1400111100 - RêcuEos dô RPPS - Previdênciâ Exeurivô

Av DomPeúol i.'§15 CEP ô3.440.0
rê êfoê: (s1) ee3Í.0377

2.1. A CONÍRATANTE pasará a CONTRATADA à q!ântia supra de R$

TOTAL

CúUSULA SEGUNDÂ - oo VAToR

TOTAL

CLÂUSULÁ TERCEIRÂ - DÂ MGÉNCIÀ

4 1 As despesas de execuçâo do presente instrumento coíerão por conla do
orçamenlo vigêite da ooNTP\ATANTE com as segumles doiações orçamenlánas
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CúUSULÁOÚINÍÀ-DO FORNECIMEIiTO OO§ PRODUIOS

6r. As partes devem cumprÍ liêlmêntê as cláusuias avençadâs nêsle conlrato,
rêspondendo pelasconsêquências dê §ua inex€ução tolalou pâroa
6 2. A CONTRATAOA deve:

6 t r Nômêar pEposto para durânlê o p€Ííôdo de vigência, rêpresentá- o nã
exêcuÉo do mnlrato
6.22.Í!lânter, durante a vigênciã do @ntralo, as condiçóes de hâbililâção
exgidas na lcitação, devendo comunEa. a CONÍRAÍANTE a superueniência
de rato inpêdilvoda maó!1enÉo dessãs cond çõês
62r Reparar corÍigiÍ, remover, recorslrlir ou subslituir, às suas expêôsas, no
lolalou êm pane, o objelo do conlrêlo êm que *vêrifr€rem vícios, deÍeilos ou
incoÍeçoes:
6 2,1 Rêsponder peos danos €usados d rétâmente â CONTRATANTE ôu á
têrcênos, dêcotrentes de sua culpa ou dolo na exec!çáo do @ntÉto nos e
moldês do An 70, dá Lel n" 8.666/93, que no caso do presentê objeto sê
veÍÍ@rá êlravés dos atos pratiedos ou omssão de sêls Íunconários o!
pÉpostos, no êxêrcíco o! êm vnude da atividade ooNTRÂTADA devendo
ser imediatamente .essarc doi

6r.5 Relala. a CONTFIATÁNTE toda e qualquêÍ iregula.idade obsetuada
em viítude do Íoínecimenlo -. preslar prcntamenle lodos o§ esclâr4imentos
que íorem solicltados;
626 Responsabi zaÊsê por lodas as prcvidências e obÍigaçoes
estabelecidas nâ legBlaçáo especiÍle dê acidenie de tÍãbalho bem como por
lodas ãs despesas decoíentês ao Íomecimenlo dos produlos lais como
saláÍos, segub de acidentes, taxas, mposlos e contÍbuições, ndenzaçÕes,

Av.DooPedrc I,i "915 CEP 634{&000 BaiÍodôCên[o-Âheleluba Píà
Íereíam ls1)ss351.0377

5 r. Para Íornecimênto das quântdãdes adqukidas procedeFse-á dâ seguinte foma. de
acoÍdo com as necessidadês ê convên ências dã CONTRATANTE:

5 r r. a CoNTRATADA Íomecêrá os produios med ânlê a apresentação dê
Ordem dê Fornêcimento' (em duas vias). assnãdas por sêtuidoÍ responsável

e devidamêntê datada e áLionzâdo pelo sêtor competente
s r.2. A'Ordem dê Fôrnêcimênlo' deve.á seÍ devidamenle âlestadã qúãnlo
ao su recebimenlo pela CoNTRATADA.

5.2 Os pbdutos seÉo recusados nô cas de eÍo q!ânto áo produto solcllado,
quânlidade menor do que a soiclada enlrega de produlo dê qúaidâde inÍeror a
estâbêlêclda no contEro
5I Os produtos recusados deveÉo ser subsltuidos no prazo determinado pêlo lnslitúto
de Prêvidénca do Mlnicípo de Abaeleluba/PA, conlado â partÍ do recêbimenlo pêla
CoNTRATADA dê iomalizaÉo da Ecue pêla CONTRATANTE ar@ndo a
CoNTRAÍADA@m os custos dessa opêÍação, inclusve os de rêpaÉçáo
54 As ordçoes estabelecLdas neslê lermo êstendem se em seu lodo para ô
Íornêcimentô dê lodos os produlos especíiêâdos no têrmo de.eferêncã anexo â esle

CúU§ULÁ §EXTÂ - DO§ ENCÀRGOS DAS PARÍEs
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vâles lranspones, vales- maierais, e outrâs quê potuenluE venham á ser
c adas e exigidês porLe
6:7 Responsab lizaÊsê por quasquer áçóes jldcas mov dãs por
1e@Íos, que lhe vênhám â seÍ exigidas por foÍça de Lei, tigadas ao
cLrírPrimento do @nlralo

6r São exprêssamente vedádas a CONTRATAOA
6:rlA veicllaçáo de publicidade acere destê conlÉto satvo se houver

prévia aúorzêçâô da CONTRATANTEI
ó 3 r A sLb@nlÉtaÉo o! a transíeÍênc a a ie@nos po. qualquer íoma, da
execuçáodo objelo deste cortráto, sêm prév o @nsent mento pôÍesffilo, da
CONTRATANTE;
6rj.A@ntralaÇão de setuldor pertencenle ão qúadro dê pessôa da
CONTRATANÍE, durántê a vigéncra deste côntÍato

64 A CONTRATANTE dêvê
6.1r Expedhas Ordêns de Fornecimentoi
ó 12 PÍêstêr âs inlormaçóês e os êsca.ec mentos §oticilados pe a
CONTRATADApaTa á lie exêcuÉodo @ntrato:
61r Oes g.âr serv dorês da CONTRATANTE para ãcompanhaÍ e jscatzãr
a âxecu çào d o conlÍalo, nos termos doArl 67, da Le .o I666/93;
6 .1 ,l Norilicar á ooNTRATADA, por escr io, a ocon€nc a de êvênluais
iarhas ouimperÍeÉes ná preslaçáo doÍomecimenro. íxando prazo paE s!á

cúUSULAoITÁvÁ - DAALTERÁÇÁo Do coNTRÀTo

cúlJsuLÁ NoNA - DA REsclsÂo

cúusuta sÉIiltÀ - Do ÁcoÍltpaNHAMENTo E DA FlscÀLt2ÂçÀ0

7 L Durante a vgéncia desle @ntêto a êxec!çao do objeto será acornpanhâda e
Í§calizada pelo (a) titu ar do tnstituto de PÍêvidência do túuricipio dê Abaeletuba Sr.
Aoge o Jose Lobalo RodÍgues ou poÍ.ep.esentante da CONTRATANTE. dev damente
designêdo pá€ essê ÍÍn
7: DuÉnte á vigência deste contÍalo, a CoNTRATADA dêve manter preposto a@ito
pelã Adm n sl.ação da CONTRATANTE, pa€ repÍesenlá-to sempre que for necessáro
7r A alêslação de coníoínidade do fomêc menlo do obteto câbê ao tilutaÍ do seior
Íêsponsável pelá fsc€lzaçâo do contÍatô o! ê outro sevidor designado pêra esse ím

8.1. Este conlrato poderá ser alterado nos €sos prêvislos no Ari. 65, dã Le r o 8 666/93
desde que hajaintercsse da CONÍRATANTE, co.i á apresenlaçáo das devidês justircaiivãs.

q r Arescsão dêste contraro sedârá noslermos dos arlgos 79, da Lein. 8 666/93
e 2 Nô pÍocedimenro que visa à esc sâo do conlrato será assegorado o conÚ6dilório e a
ampla deÍêsâ sendo quê, dêpo s de enceÍradâ a ,rslrução iniciât, a CONTRATADA terá o
pÉzo de 5 (clnco)dias úteis parâ se mániÍesláre produzúp.ovâs eatvasà s!ê dêÍêsa

Áv.0ônPêdrc r,Í.915 CEP 63 4,t0.00{. B.iío do Ceiro - Áàêbiúbâ - paá
ÍeteÍoiê: Fl) 99351 0377
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CLÀUSULÀ DECIMA PRIMEIRÀ - DA LIQUIDAÇAO E DO PAGAMENTO

101 O pÍêse nlê co nl râ1o Íundamenla-se decreto 7 892/13, Le 10520/02, Lei."

c úusULÀ DÉCIMÂ - oÁ FUNDÂMEIITÀCÀo LEGAL

lL I A CONTRATADA deverá apÍeeniar jlnlo à entrega do obtelo solictado nola Ísca
paÍa conleÍêncâ e âceilo sob pênã dê devolução da nota ou do produlo abrindo o prazo
dê 43 (Quarênla e oto horas) para rcposiçáo dos mesmos.
I 2 A CONTRATADA deve emiti.a nota lis€ re ativâ áo íornecimento em 2 (duas) vas,
que deveÉ er eniregue no lnstilutô de Previdênc a do lúun cip o dê Abaetêtuba/PA pâra
rns de lrqlidaçãoê pagámêntô, ácôhpánhâda das seguntes @mprovaçóes:

lr2 r a) prova de rêguaÍidêdê pârê com as Fazendas Federal (Cerlidão
conjunla) Estaduâl (TÍibulário e Não Tributá a) e Municipal do domcilo oLr

sedê da lclante na forma da le
a.1) Certidâo Conjuita auanto à Divid6 Al va da União, fornec dã pe â ProcurádoÍiá dá
Fâzenda Naconal. a 2) Cerlidóes emildas pêla Secrêlaria de Eslado da Fazerda, sendo
as nêgat vas de Nalureza TÍibutâra e a de Nalureu Não Ínbutana emitdás no slie dá
SEFA - Secrelara de Estâdodâ Fazenda emiiidas pe o s te (W\ l\ /app sefa pa gov br)
a 3) Cêdidáo regatva de deb to muni.ipal emitida na sede da lcitante
l,) Cerii,icado de Regulardáde do Fundo de Ga.ânliâ por Têínpo de Seryiço (FGTS), por
meo do CRF, emildo pelo stê da CâM Econômica Federal, demo.strardo siuaÉo
reguar no clmpnmento dos encargos sociais lnsliluidos por lêi, ehtido no ste

c) prcva de inexistência de débltos nadimplidos pe.ante a Justçâ do TÉbalho, por meio da
CNDT

-CeÍlldão Negâtivade Débitos Trabãlhisias emillda pelosile íÍ/W tsl us bd
ll I A notá Ísca êmtida devêrá conter nÍormaçóes relativâs à quantidáde unitáriá de
produlosíornêcidos e quantidade lorã
Ll.4 A nota liscal nâo deverá conler airedondamenlos de va oÍês
115 O pagamenlo em favoÍ da Coit.aladê sêrã €âlzêdo âté o 30" (lrigésimo) dia úll
ãpós a entrega dô documênto dê cobÉ.ça o lnsl tulo de Previdência do Muôcípo de
Abaeletuba/PA e o álêsto da nola íscal pelo selor esponsável pe a solicitaçáo vedada a

l r ó Nenhom pagamê.to sêrá elêluâdo a CONTRATADA na pendência de quâlquê. uma
das situaçÕes âbalxo especilicadas sem que sso gere dÍeto a alteraçáo de preços ou
c.mPensâção ÍnanceÍâ:

1 ! .6 l Conierência e áiesiô dê coniormidade do forn@imento
rr 62 compbvaÉodê reguiâridade corÍoÍme ilem 11 2.

117 Havendo ero ná nola Ísca ou circunslància que impeça a liquidâçáo dâ despesa o
pâgamento ÍcaÍá pendenle, alé que â CONTTTATADA prov dencie as medidas

1171. A contaqem do prázo pârá pâqámêntô será Íêiniciado ê contaÍ da
reapesentaÉo e prcto@lizçao junlo o lnslituto dê Previdência do Muncipio
de Abáeteluba/PA do doclmênlo frscal com as devidas @íeÉes, fato esse

Áv.DomPed@n,f,.,915,CEP 63{40000,8âtrodoCeino.Âb*rêiubâ-P à
Teteíore (91)99351.0377
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fi*í

qle náo pode.á a@Íelar qualquer ônus âdicional a CONTRATANÍE, nem
dêvêrá háver peluizo da p€staçáo de seryiços pêlâCONTRATADA

rr.3 A CONTRATANTE náô íe obrgâda â adquirÍ os pÍodutos nâ totêldáde do vá or e
das quantidãdês estimádas para á @rtraração Íealizando o pagamenio de acôrdo côm o
Íomeci.nenlo êÍelivamenlê prestado

r 2 l A CONTRATAoA seÉ puô da @m o ihped menlo de icitar e côntrálár @m a Un áo,
Esrados, D srrito Fede.âlou Municipios e ser descedênciâdo no SicaÍ e no câdast.o de
fôÍnecedores da CONTRATANTE, pelo pÉzo de ãte 5 (cn@) a,ros, sêm prcJuizo das
mlllas previslas nesle cônlÉto e demas 6mnações legais nosseguinles casos

121 r Ap íesêntaÍ docu .n e nlação Íalsa
r2.r 2 Rêlardar a êxecuçáo do objeto:
12 rr Falharna exêcução do conlratoi
12 r,l Fraudar na execuçáo doconlÉto
12 r 5 ComponaÊsede modo indôneol

12 r 6 Fizerdeclaraçao Ía sâ:

12.r 7 Comêlêríraude fisca
12 2. Para os fins do item 12 1 5, repulaÊs+áo inidÔnêos atos tais como os descritos nos
Arl gos g2,paÉgrãfo ún @,96 e 97 pârágElo úni@, da Lein'.8.666/1993.
r2r.Par6 condulas dêscrilas nos itens 1211 1214, 1215. 1216 e 12.1.7 setá
ap icadá multâdê no máx mo 30% (lintâ por cênto) do valoÍdocontrato
12 4 Para os Íns dos íens 12.1 2 e 12 1 3, será âplicáda mú ta nas seglinles @ôdiçoes
O 03% (lrês décimos por @nto) ao dia sobrê 1/12 (um doze avôs) do vâlor do
contralo em caso de ahaso injustií€do no iomsimento limiladâ â icidéicia a 30 (Íinlâ)
dias. Após ohgés mo dia e â c tédo dâ Adminisiraçáo, no @so de execução com 6lraso,
poderá ocorrer á não áceitaÉo do obteto de forma a conligu.âr, nessa h póiese.
inêxecuçáo iôtâlda obrigáÉô ássumidá, sêm pÉtuízo da rescisão uniatera da avençal
ri) 0 3olo (tÉs décimos poÍ cenlo) sobÍe 1/1 2 (um dôze ávos) do valor do conlÉto por
o@rénc a de descumprimento das obrsaçôes assumidãs
O 10v, (dez por cento) sobre o valor do @nlralo em caso dê al.âso na erecução do
objeio, por período superior ao previsto na ãlÍneã 'a' ou de nexecuçáo parcial da

d) 1 5% (q u nze po. enlo) sobre o valor do contralo, em caso de lnexêcução lota da

rr5 O valorda mLrta podeÉ sffdesconlado do pagamênlo a sereíetuado a CONTRATADA
l2 5 I Esgotados os meios adm nisl.aiivos para cobEnça do valor devido
pelo CONTRATADO á CONTRATANTÉ, esle será encamlrhado paÉ lnscrição
em divda ãtiva

cúU§ULA DÉCIMÂ §EGUNDÁ - DÂs PENALIDÁDES

A! Dom Peúo ll n.'sl5 cEP. ô3.4-40-000 Barc do ce'rto aberetuba PaB
Tê éÍoiq (S1) S0351i377
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lnsÍtuto De Prêvidénciá do Munic

Abaeleluba Pará de de2a23

Pâra d.imir quáisqúer dúvidas que por venlura su.girem dâ execução do pÍesenle
.strumento âs paÍlesêlegêrn o Foro da comarca de ABAETETUBÀPA, corn renúnciâ dê
qualqLer outÍo, pormâis priviegadoque sejá
Estando as panes de pleno acordo com ascláusulás e @ndições ora pacruadas, fÍmam o
p.esên1ê Contrãto em três viás dê igual teoÍ na presença de duas testemurhás para que
póduza os necessá os efeilos turidicos lêgais, pa€ publi€ção no prâzo lega como

de Ábaetetuba/PA /PA
ConÍralanle

CPF n'_

AtrDomPeúol n.'9r5 cEP.ô3.440-{)00 Bai@doCeúo Abaetelüba-Páá
rê êíDns {sr) s0351i377
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ORDEIú DE FORNECIMENTO NO, /
REF, ÁTÁ DE REGISÍRO DE PREçOS N" 

-

ALtoÍ2amos VSâ a realizar o íoÍnec.nênto de Pássagem áérea a fim de suprÍ as
nêcessidades do lnsllulo de Previdênciá do Àluncipo de Abaetetubê/PA adiênte
discÍminados obsetoados as especiliÉções e dêmais condiçóes constanlês do Editat e
Anexos do Pregâo N'. 001/2023]P|\,{A-PP SRP, dá A1á de Rêgistro de Preços acima
reÍerenc ada e à suá proposla dê //2023.

I- DO OEJETO

Item_ Espêc li@ções

lMârca/r€ÍeÍência

Vá or Un t'ár o êm R$ Vaior TotâtemR$

Dolâçáô oçamentá.ia As despesas pâÉ a @nlÉtaÉo dê pêssoa j!Íidca para a
preslação de setulços, por interméd o de operâdora ou agência de viágêns, para colação,
eserya ê Íorneclmenlo de passgens áéreas nacionâts e iniernacionais e emissáo dê
seguro de assislê,rca em vragem por mêo de alendimeito remoro (e-maile têtêione)
parâ atendêr ao Ínstiruro de PÍêvidência do túunicipio de Abaeleluba- PA de@rentes da
presêntê ordem de íomecimento coreráo à conta da aliv dade:

_ do oÍ(à-enlo oo o oáo Íêqr'(,ante prrJ o e:erc'code_

CNPJ

II . DA DOÍAçÃO ORÇAMENTÁRh

Av. oom Pêdo ll, í " s15 CEP. 63 440.0m Ba Ío do c.iro . Áhebluha - prà
Tererore 191)0s35t0377
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Ir- DAS DEMATS CONDTçÕES

As condiçóesde recebimentodo Malerial, bêm como de pagamento, obede@rão áo
disposlo ná ála dê reg sto dê pÍeços em epigraíe.
Recebi o orig nál desla ordem dê Fornecimenlo, ciente das mndiçÕes estabê ecidas

Abaetêluba (PA) _dê_de 2023.

CONTRATANÍE

Av oomP.drc ,i .9r5 cEP 63440 000 BdíodoCêiro-Aàdsrúba-paÍà
Tehlom: (91) 9935103'
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EOTTAL DE PREGAO PRESENCIAL N' ()O/2023/IPMÀSRP/PP

INSTITUÍO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DI' Á]]ALÍENIB.I - IPMÁ
CNP.I: 01.510.57ó/0001 61

RAZãO SOCTAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CIOADE:

TELEFONE (COÍú DDD):

NOIúE DO REPRESENTANTE:

INSCRIÇÃO ESTÂDUÁL:

RECIBO DE RETIRADA OE EDITAL ONLINE

CEP:

ESTAOO:

ASSINATURA E CARIIúBO DA EMPRESA:

Âv DooPedoll,n'915 CEP.63.4{G000 3áíD dD C€nbo - Ahd€luba - Píá
Íeleíore 191)ss35i 03,


