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TERMO DE

CONTRÂTO

MISTANÂOSIM

lnício:28/17 /2022 às 14:30 Término: O8/72/2O22 às OAI3O

Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a)

www.bllcompras.com

Rua Deputado
E-mail: licitaobidospa2022@omail.com

Raimundo Chaves, n'338 - Centro - CEp: 68.250-000 - Óbidos - Pará

Pregão Eletrônico ne 9/2022-03g-SRP Data de Abertura': Oa/ tZ /2022 às 08:30
no sítio: www.bllcompras.com

Obieto:

REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL Contratâção de empresa especializada na

locação de veículos automotores (Máquinas pesadasJ, incluindo condutores devidamente habilitados.

manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, exceto combustível para atender as demandas

dos serviços desenvolvidos
SEURBI.

pela Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e infraestrutura-

Registro de
Preços?

Vistoria lnstrumento
Contratual

Forma de
Adiudicação

Lic. Exclusiva
MI/EPP?

Reserva, Cota
MÍ./EP??

Exige Amostra/
Dem,?

Dec.ne 7 .17 4/2OlO?

NÃo SIM NÃO NÃO

Recebimentô de propostasl

Limite para impugnação:

Prazo para enüo da proposta/documêntação

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações

www.bllcomoras.com
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EDITAL
PREGÂO ELETRÔNICO N9 09l2022-O39.SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO Ne 66712022

DATA DA Rf,ALTZA çÃOz Oa 1 tZ 1 ZOZZ
HoR{RIo DE rNíclo DA sEssÃo: às 08:30 (horário oficial de Brasília - DF)
LOCAL: www.bllcompras.com
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A PREFEITURA MUNICIPAL, sediada Rua Deputado Raimundo Chaves, nq 338, Bairro Centro, CEP 68.250-
000, Óbidos/PA, CNPJ: 05.131.180 /0007-64, através de seu Pregoeiro(aJ, desigrado(al pelo Decreto ne

68L /2027, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, modalidade PR-EGÃO, na forma ELETRÔNlCA,
pelo sistema de REGISTRO DE PREçOS do tipo MENOR PREçO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO,
nos termos da Lei na 10.520, de 17 de julho de ?002, do Decreto 10.024 /2019, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG ne 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 e
747 /2074 e 155/2016, Decreto no 7.892/2073 de 23 de Jâneiro de 2013, e 8.538 de 6/10/2015, Decreto
ne 8.250 /2014 e Decreto ne 9/48A/2018 que dispõem sobre o sistema de registro de preços,
subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de lunho de 1993 e alterações, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da

criptografia e autenticação em todas as suas fases.
Os trabâlhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro(a), mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.bllcompras.com. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da
proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as

condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade
competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não
houver recurso; conduzir os trabalhos da equÍpe de apoio; e encaminhar o processo deúdamente
instruído ao gestor municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou
equipe de apoio indicados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela
administração municipal.
O Edital e seus Anexos estarão disponíveis gratuitamente aos interessados no site www.bllcompras.com

/ Mural de Licitações TCM/PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes e no site
www.obidos.oa.gov.br. a partir da publicação deste Edital.

1. DOOB|ETO
O obieto da presente licitação é o registro de preço visando futura Contratação de empresa
especializada na Iocação de veículos automotores (Máquinas pesadas), incluindo condutores
deüdamente habilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, exceto combustível
para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saneamento,
Urbanismo e infraestrutura - SEURBL
1.1.. Em quantidade compreendida entre aquelas informadas no Anexo I, do presente Edital, quando

deles a Prefeitura Municipal de Óbidos tiver necessidades de adquirir em quantidades suficientes
para atender as demandas.

1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de Empenho,
destinados a atender a Prefeitura Municipal.

1.3. Os itens listados no Anexo I - Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serâo
necessariamente adquiridos em sua totalidade, pois seus quantitativos são estimados, sendo

Rua Deputado Raimundo chaves, nô 338 - Centro - cEP: 68.250-000 - Obidos - Pará
E-mail: licitaobidosoa2022(Aomail.com
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considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do Contàt-ó-de-

Fornecimento.
1.4. A licitantes para a qual for adjudicado item constante do Anexo I - Termo de Referência, e for

convocada para a assinatura do contrato administrativo, obterá apenas o direito e a exclusividade de

fornecimento do objeto referido no item até o término da vigência contratual.
1.5. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários, que os

mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o objeto constante do Anexo I - Termo de

Referência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Óbidos não se responsabilizará por prejuízos

financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não cabendo, portanto, qualquer direito a

indenização.
1.6. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Anexo I - Termo de

Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma

garantia de faturâmento.
\.7. O pÍazo paraentrega dos produtos/serviços: ( serviços comunsl, quando solicitada, será no máximo

de 05 fcincoJ dias úteis, contâdos a partir da data da ordem de compra e/ou serviço, obieto deste

Edital, caso não ocorra, a administração pública municipal tomará as medidas necessárias e cabíveis

perante o fornecedor.

2. Do ÓRGÃo GERENCIADOR E ÓRGÂOS PARTICIPANTES
2.7. O órgào gerenciador será a Prefeiturai
2.2. Serâ arti ci ante os se intes ó os

3. DOCREDENCIÂMENTO
3.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistemâ

eletrônico provido pelo Portal de Compras bll, por meio do sítio www.bllcompras.com.
3.2. Para ter âcesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificaçào e

senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal do Compras bll], onde

também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções

detalhadas para sua correta utilização.
3.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras bll poderão obter maiores

informações na páginawww.bllcompras.com. podendo sanar eventuais dúvidas pela central

de atendimentos do Portal do compras bll.
3.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao

provódor do sistemá ou à(ao) Prefeitura Municipal de Óbidos responder por eventuais danos

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras bll implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes

a este Pregão.
3.5.A perda dã senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio de acesso.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68-250-000 -

2.3 Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura-SEURBI

CNPI: 05.131.180 / 0001-64
Na 681End.: AV.NELS0N SOUSA

Estado: ParáCidade; ObidosBâirro: Centro
CEP:68.250-000
Secretárioía) Municipal: Máira Dyana Pereira de Soza

Datâlano: 03/01/ZOZLDecreto n': 006/2021

E-mail: licitaobidosoa2022(domail.com
Obidos - Pará
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3.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Prefeitura Municipal de Óbidos com apoio técnico e operacional do

Portal do Compras bll, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitâção.

t DÁPÂRTrcrPAçÃonoP*EGÂo
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de âtividade seja compatÍvel com o objeto
desta licitação, mediante a âpresentaçâo dos documentos pertinentes, e também os que estejam com

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramentô Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme
disposto no art. 9q da IN SEGES/MP nq 3, de 2018.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nq 11.488, d,e 2007 , para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limÍtes previstos da Lei

Complementar ne 123, de2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9q da Lei na 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução
ou liquidação;

4.4. Como condição para partÍcÍpação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ne 1'23, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Ars.42 a 49;

4.4.1.1.nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementâr ne L23, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. que esú ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certáme, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a pârtir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do ârtigo 7', XXXIII, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP ne 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5. A declaração falsa relaüva ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstâs em lei e neste Edital-

4.6. Não poderão participar também deste Pregão:

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP 68.250-oOO - Óbidos - Pará
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5, DO ENVIO DAPROPBTA
5.1.Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.bllcomoras.com e até a dâta e horâ marcadas

pàra abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do obieto
ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então,

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas'
5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimentô total
das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

5.2.Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.3.O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, dos seguintes campos:

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68 250-OO0-Obidos-Pará

,ú

4.6.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura,

durante o prazo da sanção aplicada;

4.6.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promoüda sua

reabilitação;

4.6.3. Empresário impedido de licitar e contratâr com a Administração, durante o prazo da sanção

aplicada;

4.6.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8e,

V, da Lei ns9.605/98;

4.6.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei

ns9.429 /92;
4.6.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art.9q da Lei ne 8.666/93;

4.6.6.1. Entende-se por "participação indiretá" a que alude o art. 9e da Lei ne 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca

do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

4.6.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.6.8.Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o obieto
deste Pregão;

4.6.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação

extraiudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

4.6.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum; Consórcio de empresa, qualquer que seia sua forma de

constituição;

4.6.11. Empresa cuio administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de

Agente público ou Gestor da administração pública municipal, preste serviços ou desenvolva projeto
nó órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Óbidos em que este exerça cargo em comissão ou

função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras,

serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes.
4.6.12. Serâ realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), iunto ao CNf (condenações cíveis por atos de

improbidade administrativa] e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnepJ,
para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos

com a Administração Pública.

E-mail: licitaobidospa2022@omail.com
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5.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;
5.3.2. Descrição detalhada do serviço/produto cotâdo indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo
divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos,
prevalecerão as úlümas.
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretâmente na
contratação.
5-6. O prazo de validade da propostâ não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as

seguintes Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema do Pregão Eletrônico:
5.7.1 Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' dâ Lei Complementar nq

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratâmento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, quando for o caso;
5.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nq 123, de 2006, mesmo que sejâ
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do Edital.

5.8. As declaraçÕes exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser
confeccionadas e enüadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação,
e somente após requisiçâo do Pregoeiro.
5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, suieitarão
a licitante às sanções preústâs neste Edital.
5.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aüso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília - DF.
5.11. O licitante será responsável portodas as transações que forem efetuâdas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.12. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

&:,O PREENCIIIUENTO DA PROPOSTA
6.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional;

6.1.2. Descrição detalhada do serviço/produto cotado, contendo as especificações do Termo de
Referência indicando, no que for aplicável, marca, o modelo, prazo de validade ou de
garanÍia, paro os Itens/Lotes que estiver apresentando proposta;

6.1.3. Deverá ainda apresentar a composição de preço unitário de cada item oFertado na
proposta inicial;

6.2. Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo
divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos,
prevalecerão as últimas.
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

contratação.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assisündo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentação atendendo Art. 48, § 3q, do Decreto ne 10.0?4, de20l9.

6.6. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as

seguintes Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:
6.6.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar nq

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus ârts. 42 a
49, quando for o caso;

6.6.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que seia

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.6.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo e que sua proposta está

em conformidade com as exigências do Edital.

6.7. As declaraçoes exigidas neste edital e não disponibilizadas diretâmente no sistema deverão ser

confeccionadas e enviadâs iuntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação,
ou após requisição do Pregoeiro.

6.8. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a

licitante às sanções previstas neste Edital.

6.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de BrasÍlia - DF.

6.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7. DÁ.ÁBERTURA DA SESSÃO, CLA§SIHCAçÃO DAS PROPO§TA§ E FORMULTçÃO DE IÁNCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na

data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nâo

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhâm úcios insanáveis

ou não âpresentem as especiÍicações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.3. Serão desclassiÍicadas propostas iniciais com valores que ãpresentem indícios de

inexequibilidade, as quais ofereçam preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da Iicitação não tenha estabelecido limites mínimos.
7.4. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.5. A desclassiÍicação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

tempo real por todos os participantes.
7.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de Iances.
7.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagensentre o Pregoeiro e os

licitantes.
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7.9. Iniciada a etapa competitiva os Iicitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado

no registro.
7.10. O lance deverá ser ofertado peloValor unitário.
7.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.12. O Iicitante somente poderá oferecer lance ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.13. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,0 L

(um centavoJ.
7.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior q três (3) segundos, sob peno de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lonces.

7.75. Será adotado paro o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os

licitantes qpresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.L6. A etapa de lances do sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de

duração da sessão pública.
7 .77 - A prorrogação automátíca da etopa de lances, de que trata o ítem onterior, será de dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogaçdo, inclusive

no caso de lances intermedíários.
7.78. Não havendo novos lances na Jorma estabelecida nos itens onterio.res, a sessõo pública encerrar-
se-á automaticamente,
7.L9. Encerroda a fase competitiva sem que haia a prorrogação automáticd pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jusürtcqd.tmente, qdmitir o reinício dQ sessão públíca de

lances, em prol da consecuçõo do melhor preço.

7.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.
7.21. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para

divulgação.
7.24. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus

ânexos,
7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.26.8m relaçáo aitens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, iunto à Receita

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identÍÍicará em coluna própria as

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com osvalores

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para

o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.44 e 45 da LC na 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto

ne 8.538, de 2015-
7.27. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5olo (cinco por cento] acima da melhor proposta ou melhor lance serão

consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
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7.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desi nao se

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5olo (cinco por centoJ, na ordem de

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.30. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas rnicroempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.31. Quando houver propostas beneficiadas com as martens de preferência em relaçâo ao Produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivâmente entre as propostas que fizerem jus

às margens de preferência, conforme regulamento.
7.32. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classiíicação, de

maneira que só poderá haver empâte entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto.
7.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art.3q, § 2e, da Lei no 8.666,de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
7.33.L no pais;
7.33.2 por empresas brasileiras;
7 ,33.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.33.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.34. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
7.35. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que

seia obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.36. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.37. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

proposta.
& DA/ICEITABILIDIU}EDAPROPOSTAVEI{CEIIORÁ.:
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro Iugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.7q e no § 9q

do arI.26 do Decreto n.e 10.024/20L9.

8.2. O pregoeiro convocará o licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte]
minutos, envie a propostâ adequada ao último Iance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e ,á apresentados, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificaçào.

8.2.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, ou por solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.2.1.1. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone,

endereço de correio eletr'ônico, números do CN Pf c da inscrição Estadual e Municipal

(se houver);
bJ O preço uniúrio e total para cada serviço e/ou produto cotado, especificados no Termo

de Referência [Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda
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corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais

despesas decorrentes da execução do obieto;

cJ Apresentar a composição de preço unitário em cada item ofertado;

dJ Tanto a proposta inicial quanto a proposta reâjustâda deverão vim acompanhadas de

composição de preço uniÉrio para cada item que for ofertado, caso a licitante sejâ

arrematante de algum item, os envios tem por obrigatoriedade serem executados pela

platâforma compras bll. A ausência recairá na desclassificação da proposta apresentâda.

e) A descrição do serviço e/ou Produto cotado de forma a demonstrar que atendem as

especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

íJ Prazo de validade da proposta não inferior a 90 fnoventa] dias corridos, contados da

data prevista para abertura da licitação;

g) Preço unitário e total;
h) tndicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

8.2.2. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar

juntamente com a Proposta de preços realinhada, no prazo máximo de 2 (duâs) horas úa sistema,

as seguintes documentações:

a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas

e lndiretas, frete, trlbutos, taxa de adminlsraçâo, encargos soctals, trabalhistas, transporte e

seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nãda mais sendo válido pleitear

a esse título;
b] Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração;

c) Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 fdoze) meses, a

contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo

de validade maÍs curto por razões técnicas comprovadas;

d) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar

ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da

licitânte, com o ne da identidade do declarante;

e) Declaração autorizando a Prefeitura Municipal parâ investigações complementares que se

fizerem necessárÍas;

Í] Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menoresj

g) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;

h) Declaração de que concorda com os termos do edital;

iJ Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo,50lo de

pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu

quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, ArL 28, § 6q;

j) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que é estabelecido na tnstrução Normativâ Na 2 de 16 de

setembro de 2009 da SLTI/MP;

kJ Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder

Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência,

âdministração ou tomada de decisão, (lnc. lll, do art.9q, da Lei 8666/93);

lJ Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação, serão

fornecidos de acordo com as especificações definidas na ProPo§ta e no termo de Referência,

respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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m) As empresas qualificadas como ME / EPP, na íorma da Lei Complementar n'q l)V?PÉ; i '

deverão apresentâr Declaração que se enquadram como ME / EPP, e que não te m n e n h um

dos impedimentos do §4e do Art.3a da referida Lei;

8.2.3. O não envio da proposta ajustada por meio de campo próprio do Portal de compras bll com

todos os requisitos elencados nos subitens 8.2.1-1, e item 8.2.2, ou o descumprimento das

diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da propost2, sem preiuízo

da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus

termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou
quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão ae 7455/201A -TCU - Plenáriol, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

8.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatÍveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitâção nâo tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da

remuneração.

8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

8.5.1. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências
'necessárias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, com as especificações
mínimas preüstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a iuntada de documentos,
para atender à exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 8.2.

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
préüo no sistema com, no mínimo, ünte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;

8.6.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitâção da proposta.

8.6.?. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e

iustificada do licitante, formulada antes de findc o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo
Pregoeiro.

8.6.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não

aceitação da proposta.

8.7. Caso a compaübilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padróes de qualidade
e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá

solicitar que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitaçâo da

proposta.
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8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cu.ia presença será facultada a todos os

interessados, incluindo os demais licitantes.

8.7.2. Os resultados das avaliaçôes serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entregâ, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações preüstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.

B.B. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "càaf'a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociaçâo
em condições dÍversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o Iicitante para que seja obtido preço melhor; e

8.L0.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.1.1. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq

L23, d,e 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresâs e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne

723, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor
não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação,
poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o
preço da proposta vencedora.

8.14. A proposta original, com todos os requisitos do item 8.2.1.1, deverá ser encaminhada em envelope
fechado e identÍficado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistemâ, ao protocolo do(a) Prefeitura
Municipal, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo referido Pregão Eletrônico.

8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DÂHÁBIITTAçÂO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. STCAF;

9.1.1.1. os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
- SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação iurídica, à

regularidade fiscal, trabalhista e à qualificação econômico-financeira conforme disposto
nos Arts. 4e, capu1, $e, § la, e 43, III, da Instrução Normativâ SLTI/MPOG ne 2, de 2010, ou
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seu Certificado de Registro Cadastral junto ao SICAF, os quais terão sua

autenticidade conferidas;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da U nião I rtalda

g.1.3. Cadastro Nacional de condenaçÕes cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de lustiça

Ir sul

n t'

v.br /ce

9.1.4. Certidão de licitantes Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros previstas nos itens 9.1.2,9.7.3 e 9.1.4. será realizada em nome

da empresa licitante e também de seu sócio maioritário, por força do artigo 12 da Lei n'8.429, de

\992, que prevê, dentre as sanções Ímpostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio maioritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de

condiçào de participação.

9.1.7. Os licitantes que esüverem cadastrados no Sistema de Câdastro Unificado de Fornecedores
- SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG ne 2, de

2010, deverão apresentar a seguinte documentâção relativa à Habilitação furídica, à

Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira-

9.1.8. A Iicitante cuia habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum

documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de

comprovar a sua regularidade.

9.1.9. As licitantes que estiverem cadastrados ou não no Sistema dê Cadastro Unificado de Fornecedores

- slcAF, e regularmente cadastradas no portal de compras bll, as quais terão suas condições de

habilitação verificadas pelo Pregoeiro e Equipe de apoio, deverão apresentar a seguinte documentação

relativa à Habilitação lurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e

Qualificação Técnica:

9.2. RErnrrvos À HABILITAçÂO IURÍDICA:

a) lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a lunta Comercial da respectiva sede, para

o caso de empresário individual;

b) Para licitante microempreendedor individual - MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor

l;dividual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no síüo

r aldoenr re

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor deüdamente registrado na Iunta Comercial da

rãspecüva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa tndiüdual de Responsabilidade

Limitada - EIRELI;

d) Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Rêgistro Público de Empresas Mercanüs

onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a mâtriz;

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício;
f) Inscrição do ato consütutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do local da sede do licitante,

ácompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o ceso de sociedade simples;

g) No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

ãprovou, devidamãnte arquivado na Iunta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas
dà respecüva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764, de 7971:
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h) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a

atiüdade assim o exigir;

iJ cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houver.

9.2.1. Os documentos acimo deverão estar ocompanhados de todas as alteroções ou da consolidação

respectíva.

9.3. RELITTIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

aJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas - CNPf, juntamente com o seu QSA
(Quadro de Sócios AdministradoresJ. A empresa deverá apresentar um único CNPJ, não podendo filial ou

subsidiária substituir matriz quando esta for a licitante e üce-versa, com a deüda atividade do objeto da
licitação.

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se houver, relativo ao

domicílio ou sede da licitânte, pertinente ao seu ramo de aüvidade e compatível com o objeto licitado;

cJ Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1J Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Díüda
Ativâ da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que a mesma deve
abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do
art. 11 da Lei ne.8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c.2) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidões Negativas de

débitos Tributária e Não Tributária, emitÍda pela Secretaria da Fazenda - SEFA onde se situa a

sede da empresa, deverão vir acompanhadas de sua autenticidade emitidas um dia anterior à

licitação pelo site da SEFA a fim de agilizar o andamento, caso contrário o Pregoeiro (a) poderá
suspender o certame até que se verifique as devidas autenticidades;

c.3) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, da sede da empresa;

c.3.1) As empresas cujo município sede não faça constar todos os tributos em uma mesma
certidão, deverão apresentâr quantas certidões sejam necessárias, para comprovação de

sua situação em relação a todos os tributos.
dJ Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS [CRF), emitido pelo
site da Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.

eJ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jusüçâ do Trabalho, mediante a apresentâção
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VIt-A, da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq.5.452, de 1e de maio de 1943 (Lei ne.72.440, de 12 de

abril de 20111, expedida eletronicamente, acompanhado das Certidões Negaüva de Infraçôes
Trabalhistas que tratam de Controle de Processos de Multas e Recursos, em atendimento a Portaria MTP
n" 667 /2021., expedida eletronicamente através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, bem como a

apresentação dâ certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante;

9.4. RELATIVOS À QUALIFICAçÂO ECONÔMICO.FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei no 11.101, de

9.2.?OOS), juntamente com a Certidão indicativâ dos cartóriôs de protestos e letras, distribuidores de

títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo distribuidor da sede da

licitante em data nâo superior a 90 (novental dias da abertura do certame, se outro prazo não constar
no(s) documento(s);
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b) Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional

da sede da Licitante, em nome da pessoa jurídica e do(s) sócio(s) da empresa, em data não superior a 30

(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site

do Tribunal Regional Federal, em conjunto com Certidão Negativa [Nada Consta) de Distribuição (Ações

de Falência e Recuperações ludiciais) originária do site www.tidft.jus.br, em nome da pessoa jurídica e

do(s) sócio(sJ da empresa. A(s) certidão(ões) cível[eis) atende(mJ ao disposto no inciso II do artigo 31

da Lei A.666 /1993;

c) O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, iá exigíveis e

apresentados na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a real situação

financeira da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador ou por outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituição
por balancete ou balanços provisórios. O balanço deverá vir acompanhado de cópia da carteira de

identidade do profissional do contador, Certidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de

Débitos (CNDJ emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), CERTIFICANDO que o(aJ

profissional encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil, de acordo com a Resolução ne

L.637 /2021- CFC, iuntamente com a certidão simplificada, que deverá acompanhar a documentações

acima aludidas, comprovando estar o mesmo em ügor, com data de expedição não superior a 30 (trintâl
dias da abertura do presente certame, e certidão específica de arquivamento e de participação societária
emitidas pela lunta Comercial;

d) A real situação financeira do proponente poderá ser verificada com base nos Índices de Liquidez Geral,

Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória de cálculo, através da

apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente:

- índice de Liquidez Geral (lLG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

AC + RLP
LG= = 1,0

PC + PNC

- Índice de Liquidez Corrente 0LC) não inferior a 1,0 [um inteiro), obtido pela fórmula:

ü

AC

LC =---------------- = 1,0
PC

- Índice de Solvência Geral (lSG) não inferior a 1,00 [um), obtido pela fórmula

AT+
SG= ------------------------- = 1,00

PC+ PNC

- índice de Endividamento Geral 0EG) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido pela fórmula

PC + PELP
EG=-----------:---------- = 0,50

AT

Onder

AC-Ativo Circulante
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e) A não apresentação do cálculo será realizado pela comissão técnica âtravés do balanço patrimônial;

f) Os Balanços deverão conter âs assinaturas do(s) representante(sJ legal(is) e do contador responsável

da Proponente, devidamente registrados na runta Comercial, bem como, os Termos de Abertura e de

Encerramento do livro Diário, também registrados na funta Comercial ou Cartório de Registro;

g) As empresas com menos de 01 (umJ ano de existência, que ainda não tenham balanço de encerramento
do exercício, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o

balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento, e demonstrações contábeis

consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência;

hJ Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em Diário Oficial ou
jornal de grande circulação da sede da licitante;

i) Demonstrações contábeis realizados/elaborados üa Escrituração Contábil digital através do Sistema

Público de Escrituração Digital -por meio do SPED, obrigatoriamente deverão apresentar o balanço e

demonstrações contábeis do último exercício social exigível, apresentados na forma da lei (ano de202l,
conforme Tribunal de Contas da União (TCU) no Processo 015.817 /20148 [Acórdão 7.999/2014,
Plenário, TC Ols.Afi /2074-8), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, sendo:

1. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Lívro DiíirÍo impresso em modo SPED; II.
Balanço Patrímonial impresso em modo SPED;

2. Declaração de capacidade financeíra impresso em modo SPED, ou outro que contenha os

índices extraídos do balanço;
3. Demonstroçdo de Resultado do Exercício impresso em modo SPED

4. Dados dos dssÍnaturas dos responsáveis pela elaboração dos documentos impresso em

modo SPED;

5. Recibo de Entrega do Livro Dígital impresso em modo SPED;

6, Termo de Autentícação de Livro Digital no órgão comPetente imPresso em modo SPED;

7. Certificado de Hobílitação Profissional - CHP (Decore eletrônico), do responsável pelas

inÍormações contidas no Balanço Potrimonial da época do seu regisüo ou otuolizada,
certidlo emitída pela internet, conforme modelo da Resolução CFC n" 1637/2021'

obs: Caso este documento não esteia iunto aos documentos de habilitação, poderá ser
solicitado em diligencia, para comprovação de aptidão perante ao CFC, de que o profissional
que realizou os documentos contábeis está apto para elaboração dos mesmos

8. Deverá apresentar ainda, iunto ao balanço, documento contendo a Demonstração das Mutações

do Patrimônio Líquido (DMPLJ e Nota explicâtiva do balanço, todos deüdamente conforme lei;

A demonstracão dâs mutacões do oatrimônio lÍou ido discriminará:

L o) os saldos no início do período;

20) os ajustes de exercícios anteriores;

30) as reversões e transferências de reservas e

lucros;
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PC-Passivo Circulante

PNC- Passivo Não Circulante

ELP-Exigível a Longo Prazo

PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo

AT- Ativo Total
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40) os aumentos de capital discriminando sua
natureza;
SoJ a redução de capital;

6o) as destinações do lucro líquido do período;

7oJ as reavaliações de ativos e sua realização, líquida do efeito dos impostos correspondentes;

8o) o resultado líquido do período;
9o) as compensações de preiuízos;
10ol os lucros distribuÍdos;
11 o) os saldos no final do período

Obs: A obrigatoriedade de elaborar as demonstrações conúbeis está conüda na legislação do lmposto
sobre a Renda no artigo 274 do Decreto n " 3.000/1999 IRIR/] 999), na legislação societária no artigo
77 6,1 aV, da Lei n " 6.404/1976, nas normas do Conselho Federal de Contabilidade na Resolução CFC n o

L.L85 /2009 (NBC TG 26 R5), alterada pela Resolução CFC n " 1.376/2011, e na Deliberação CVM n "
676/2011. As demonstrações contábeis devem ser complementadas por Notas Explicativas e outros
quadros analíticos necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício
(artigo 176, S 4 o, da Lei n" 6404/1976) e as políticas contábeis signiÍicativas e outras informações
elucidaüvas (NBC TG 26 R5, item 10, letra 'e 'J.

9.S, RELÂTIVOS À QUALIFICAçÁO TÉCNICA:

a) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado (ou declaraçãoJ de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa iurídica de direito público ou privado, que comprove(ml, que a proponente já forneceu ou

executou serviços pertinentes e compatíveis com obieto deste edital, considerando-se compatível o
fornecimento ou execução anterior de serviços com as seguintes características:

a.1) o(s) atestado(s) ou declaraçôes deverá(ão), obrigâtoriamente, possuir a relação do(sJ

produto(sl contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s);

b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, Modelo "a";

c) Ddeclaração, observadas as penalidades cabíveis, de Inexistência de fato impeditivo da habilitação,

dJ Ddeclaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18

[dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art' 7e da

Constituição Federal de 1988 (Lei n.e 9.854, de 19991,;

9.5.1. Os documentos exigidos para habilitação e/ou documentação complementar, se necessários à
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, poderão ser encaminhados em formato
digital, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema, no prazo de até 02 [duas) horas, sob pena

de inabilitação, a critério do Pregoeiro após sua solicitação no sistemâ eletrônico.

9.5.2. Os documentos de habilitâção poderão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia

reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário do(al Prefeitura Municipal

de óbidos, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise,

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, iuntamente com a proposta de preços em envelope fechado e

identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, em caso de solicitação do Pregoeiro através

do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação da licitante;

9.5.3.. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPI diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.5.4.. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
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mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.5.5.. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sanções preüstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.5.6.. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspenderá a sessão, informando no "chaí' a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.5.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, se.ia por não apresentar quaisquer

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 de LC ns 123, de 2006, seguindo-se â disciplina antes estabelecida para

aceitáÇão da proposta subsequente.

9.5.9. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;

9.5.10. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação das licitantes.

9.5.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estarem nome da licitante, com

indicação do número de inscrição no CNP|.

9.5.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituiçào aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, inclusive no que se refere as certidões.

9.5.13. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da

tradução para lÍngua portuguesa, efetuada por tradutor iuramentado, e também devidamente
consularizaçôes ou registrados no cartório de títulos e documentos.

9.5.14. Documentos de procedência estrangeira, mas emiüdos em língua portuguesa, também deverão

ser apresentados deüdamente consularizados ou registrados em cartório de ítulos e documentos.

9.5.15. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da mâtriz.

9.5.16. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo

órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias ântes da data da sessão pública deste

Pregão, exceto os documentos exigidos, que deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias.

9.5.17- Os participantes deverão encaminhar os documentos constante, em nome da empresa licitante e

também de seus sócios, por força do artigo 72 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sançóes

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com

o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa iurídica da qual seja sócio maioritário.

9.5.18. Em se tratando de microempresa ou empresâ de pequeno porte, havendo alguma restriçâo na

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,

prorrogável por igual período, para a regularização da documentâção, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negaüva.

9.5.19. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do

resultado da fase de habilitação.

9.5.20. A prorrogação do prazo preüsto poderá ser concedida, a critério da administração
pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.5.21 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará
decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas neste
Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

9.5.22. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, ainda,
em casos especÍficos se a amostra for reieitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

9.5.28. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora

9.6.0RIENTAçOES GERAIS SOBRE A HABILITAçÃO

9.6.3

9.6.4.

9.6.5

9.6.7.

9.6.8.

9.6.9.

9.6.10.

9.6.17.

9.6.L2.

Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados
exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema, conforme preconiza o art.26 do Decreto
Federal ne 10.024 /19;
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz
ou todos em nome e CNP, da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser
fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado
As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo
órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (novental dias antes da data da sessão pública
deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação fudicial e
Extraiudicial que deverá estar datada dos úlümos 30 (trinta) dias
Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.3, inciso c - c1,c2,c3,
e alínea "e", em nome da empresa licitante e tâmbém de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei
n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de conúatar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, apresenú-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar
de enviar a documentação de habilitâção por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado
pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.
No iulgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade iurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificaÉo.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empâte ficto, previsto

nos artigos 44 e 45 da LC ne 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.
Se a proposta não for aceiúvel, ou se a licitânte não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá promover diligências necessárias para
averiguar a conformidade dos documentos apresentâdos, conforme dispõe o §3e do art.43 da Lei

8.666/93.
Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada
vencedora.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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9.7.DORECURSO
9.7.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer

licitante poderá, de forma imediatâ e motivada, em campo próprio do sistema, manifestâr sua intenção

de recurso

9.7 .2. A falÍa de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o obieto à licitante
vencedora.

9.7.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, reieitando-a, em

campo próprio do sistema.

9.7.4.4 licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo

próprio do sistema, no prazo de 3 (três] dias, ficando as demâis licitantes, desde logo, intimadas a

ãpresentar contrarrazões, também viâ sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo

da recorrente.

9.7.5. Para efeito do disposto no § 5e do artigo 109 da Lei ne 8.666/1993, fica a vista dos autos do

franqueada aos interessâdos.

9.7.6.As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados

pela autoridade competente.

9.7.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenâs dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.8. DA REABERTURÂ DA SESSÃO PÚBLICA

9.8.1. A sessão púbtica poderá ser reaberta:

9.8.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.8.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiÍicado ou quando o licitante declarado

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, §1e daLCne 123/2006. Nessas hipóteses, serào

adotâdos os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.8.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.8.5.. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

8.8.6.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

e.e.rrA ADJUDrcAçÃo r nOuoLoclçÂo
9.9.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haia interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

9.9.2. ara se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e

regional, ampliação da eficiência das políticas bll, o incentivo a inovâção tecnológica
e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE's, a Autoridade Competente
poderá, justificadamente, dar prioridade na contratação de MPE's que sera sediada

local ou regionalmente, e que possua oferta alé 700/o (dez por cento) superiores em

relação ao melhor preço válido, desde que este não seja MPE considerada

local/regional.
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9.9.3

9.9.4

9.9.5

9.9.6

9.9.7

Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro no

Estado do Pará, em uma das Cidades relacionadas no (Anexo V) deste Edital.

Para fins de aplicação da propriedade de contratação prevista no artigo 48, § 3q da

Lei Complementar 123/06 a MPE sediada Iocalou regionalmente farájus aos mesmos

benefícios, sendo, portanto, denominada genericamente de MPE Regional.

A condição de MPE Regional será verificada no momento do encerramento da fase de

lances, por meio de Declaração de que sua sede está localizada em um dos

municípios listados deste Edital.
Para fins de participação do artigo 48, § 3o da Lei Complementar 723/2006, entende-
se como melhor preço válido, a melhor oferta para o item na fase de lances feita por
um licitante habilitado.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

:U:I'trãTã Dts Ií. TiI|'TIÍU l,E TltÉ\,T'}
10.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de O5(cinco) dias, contados a

partir da data de sua[sJ convocação(ões), para assinar(emJ a Ata de Registro de Preços, cujo prâzo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuÍzo
das sanções previstas neste Edital.

10.2. Alternativamente à(sl convocaçãofões) para comparecerIem) perante o órgão ou entidade para a

assinâtura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhâ-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento [AR) ou meio eletrônico, para que

seja(mJ assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
10.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu trânscurso, e desde que devidâmente aceito.

10.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e dos licitantes que

aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e

demais condições.
10.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12ídozeJ meses. contados a partir da

data de sua assinatura, conforme determina o art. 12, do Decreto Federal ne 7892/2013.

DOTTRMO DE CONTNÂTO OU OUTRO INSTRT'MENTO
Após a homologação da licitaçâo, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de

contrato ou instrumento equivalente.
O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas

contratuâis ou as disposições constantes de instrumento equivalente.
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser

convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis contados de sua

convocação.
O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única

vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.

I
tl.L

17.2

11.3

71.4

11-4.1. Alternâtivamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura
Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja

assinado e devolüdo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
11.4.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estábelecidas neste

edital.
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11.4.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições rile

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a

vigência do contrato.

11.5. O Termo de contrato Anexo Meste Edital, ou insfiumento equivalente, estabelecerá as hipóteses,

prazo e condições de prestação das garanüas.
11.6. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta

apresentada pela licitante vencedora.
77.7 . Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas na lei.

11.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

11.9. O adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, se não comprovar que tem â

disponibilidade imediata dos 'Veículos e maquinários' nos itens os quais se consagrou vencedor,
apresentando documentos constando (Placa de série e identificação, Documentação de origem ou

Documentação de compra); além de âpresentar relação dos operadores; certificadofs] do operadores e

documento(s) e Carteira Nacional de Habilitação de acordo com o veículo ou maquina operado; poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitadâ a ordem de classificação.

11.10. Se o adjudicaúrio, no ato da assinatura do Termo de Contrato, nâo comprovar que mantém as

mesmas condições de habilitação, ou quando, iniustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a

contratação, sem prejuízo das sanções preüstas neste Edital e das demais cominações legais.

12. D(IIEÂJUSTE t:,

12.1. As regras acerca do reâjuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato ou outro
instrumento, anexo a este Edital.

12.2.As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às

disposições contidas no arL 65 da Lei n' 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7 .892, de 2073.
13, DO'PAOÁ"IIENTO :r. ,i,

13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 [trintal dias, contados da

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo

contratado.
L3,2, O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente,

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação

aos serviços/produtos efetivamente executados/entregues.
13.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal hipótese

ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão

contratual.
13.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

13.4, Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
13.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção fributária preüsta na legislação aplicável.

13-5-1. A Côntratada regulermente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retençâo tributárie
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que

fâz jus ao tratamento tributário favorecido previsto lra referida Lei Complementar.
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13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

14. DAS SANçÕES AI'MINISTR.ATIVAS
14.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei ne 70.520, de 2002, o

licitante/adiudicatário que:
14.1.1.. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3- Fraudar na execução do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.1.6. Não manüver a proposta;
14.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade

da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

14.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto eo enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

14.3.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
14.4.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicalário, observando-se o
procedimento preüsto na Lei na 8.666, de 1993.

14.5.4 autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

14.6.A Contratada que cometer qualquer das infraçôes discriminadas no item 17.1 acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade ciül e criminal, às seguintes sanções:

14.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

14.6.2. Multa moratória de 5olo fcinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o Iimite de trinta dias;
14.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;
14.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à

obrigação inadimplida;

14.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante,
pelo prazo de até dois anos;
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EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438

r=(rxl r=(6/100J
TX = Percentual da taxa anual = 60lo. 365
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74.6.5. Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos preiuízos causados;

Também fica suieito às penalidades do art. 87, III e lV da Lei nq 8.666, de 1993, a

Contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definiüva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
bJ Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os obietivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratâr com a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados.

14.6.6

15. DA Ii{PUGNAçÁO AO EDITÁL E DO PEDIDO DE ESCLÁR§CIMENTO
15.1.4té 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital.
15.2.A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico.
15.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento da impugnaçào.
15.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
15.5.0s pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no EditâI.

15.6.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
15.7.As respostas às impugnaçôes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

16. DAÂDESÃO ÀlmOn RSCTSTRO DE PREç0S
16.1. De acordo com o art. 22, § 9s do Decreto na 7 .892, de 2073 A ata de registro de preços, durante sua

validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nq 8.666, de 1993 e no Decreto ns 7 .892, de 2073.

16.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não

prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

16.3.As aquisiçôes ou contrataçôes adicionâis a que se refere este item não poderão exceder, por órgão

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dôs itens do instrumento convocatório e registrados
nâ ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.4.As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo do dobro) do
quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

16.5.4o órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa

e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

16.6.Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá eíetivar a conratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

17. DA§DISPO$çÓ§§GE&I|S
17.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 -
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em

contrário, pelo Pregoeiro.
17.2.No julgamento dâs propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins

de habilitação e classificação.
17.3.4 homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação

17.4.As normai disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.5.0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da

condução ou do resultado do processo licitatório.
17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administração.
17.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, obseruados os princípios da isonomia e do

interesse público.
17.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compôem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.9.A pràsente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal

de óbidos revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato

supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato

esirito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da

licitação.
17.70. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www..org.br. nos dias úteis, no

.-......,glel.gs autos do processo administrativo permanecerão comüsta franqueada aos interessados.

I.A--UISÁNSO*
1B.1.lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO lll - Minuta da ata de registro de preços;

ANEXO IV - Minuta de Contrato;
ANEXO V - Relação dos Municípios Regionais.

óbidos/PA,28 de Novembro de 2022
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18.1.1.
1A.L.Z.

18.1.3.
18.1.4.
18.1.5.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIçOS DE LOCAçÃO DE MÁQUINAS PESADAS.

TERMO DE REFERÊNCIA

Local: Secretaria Munici de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI

End.: Av. Nelson Souza Ns 681

Bairro: Fátima

I

CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
MAQUINÁRIOS PESADOS, PARA ATENDER ÀS

MUNICIPAL DE ÓBIDOS - PARÁ.

EM LOCAçÃO DE VEÍCULOS E

NECESSIDADES DA PREFEITURA

R$ 11.480.800,00 (Onze milhões e quatrocentos e oitenta mil e oitocentos e

reais) o valor estimado foi obtido com base nas pesquisas realizadas pela

SEMPOF.

1.2 Custo Estimado
Apurado:

1,3 Base Legal:
Os objetos deste termo de referência, enquadram-se na classificação de serviços
comuns, nos termos da Lei n' 10.520, de 2002; Decreto na 7.892/13

1.4 Período de Con o: Exercício de 20ZZ 2023

2.1 Secretaria: Secretaria Munici al de Saneamento Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI

CNPI: 05.131.180 / 000L-64
Ns 681End.: Av. Nelson Sousa

Estado: ParáBairro: Fátima Cidade: Óbidos
CEP: 68.250-000
Secretário(a) Municipal: Máira Dyana Pereira de Souza

Data/ano: 03/O1/2022Decreto no: 006/ZOZZ

Os Fiscais serão designâdos através de portarias emitidas pelas secretarias requisitantes que estarâo em anexo.

a)

Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade e execução dos produtos
recebidos. Datar e Atesürr. assim como avisar com 30 (trinta) dlas de antecedência do término do
contrâto ao (a] Secretário (a), para que o (al mesmo (a) tome às deüdas proúdências em relação à vigência
do contrato;

b)

A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(sJ, indicado(s) no Referido Termo de
Referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do serviço, Datar. Atestar. Vigência do
Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração;

c) O[s) Fiscal(sJ da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução do contrato;

d)

art.70 da Lei nq 8.666, de 1993;

e)

0(s) Fiscat(s] do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providên cias cabíveis.

Rua Depúâdo Rarrnundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
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4 - Locais oara Entresar os Itens

1 Obieto

1.1 Obieto:

2 - Solicitante

3 - Os Fiscais

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

E-mail: licitaobidospa2022@qmail.com
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í I

No horário das 08:00 às 14:00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadua I e Municipal

Ainda, a realização de ações de distribuição de materiais de consumo, bem como ações de

infraestrutura, urbanismo e saneamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, promovendo

melhorias fundamentais no sistema viário urbano e rural, seja no período de verão, mas principalmente no

pós-período de chuvas do inverno amazônico, quando as vias urbanas pela topografia acidentada, bem como

as estradas ücinais da Zona Rural encontram-se em condições precárias de tráfego, causando transtornos aos

moradores das diversas regiões do município no translado até a área urbana e também no trânsito de alunos e

mercadorias.
Ações de melhoriâ e âmpliação da infraestrutura de estradas vicinais e desobstrução por entulhos

e reieitos naturais dos acessos às comunidades mais distantes, são alguns dos serviços realizados a partir do

uso dessas máquinas, garantido tráfego e acesso mais rápido e seguros aos moradores das comunidades da

zona rural e o próprio acesso de pessoas, mercadorias, equipes de saúde e os demais serviços públicos de

educação, saúde, assistência sociâl poderão ter melhor acesso aos moradores da zona urbana e rural do

município como um todo.
Ações de apoio nas áreas afetadas direta e indiretamente pelas enchentes e inundações que se

abatem sobre â áreâ territorial do MunicÍpio de Óbidos, em cooperação técnica com a Defesa Civil; Gâbinete do
Prefeito; entre outros.

AIém disso, estárão diretamente atendidos os serviços de limpeza pública municipal, peta

disponibilidade de veículos aplicados diretamente nas atiüdades de coleta e transporte de resíduos.
Foram relacionados todos os possíveis maquinários a serem utilizados de acordo com as açôes que

possam ser implementadas, sendo que â utilização dar-se-á de acordo com a efetiva necessidade, uma vez que

determinadas ações dependem de fatores imprevisíveis como condições climáticas e ações do tempo e

nâtureza,
Neste sentido, optou-se pela formação de Registro de Preços para os serviços objeto destâ

contratação, âo qual objetiva a racionalização dos gastos públicos e pretende gerar maior economia, obtida por
meio de ganhos em volume e escala de fornecimento e redução da necessidade de uso continuo, tendo em vista
que as contratações comuns, obrigam a administração executar a quantidade totâl contratada, considerando
que no formato SRP, existe a possibilidade de estimar por período, evento ou desünação, as contratações e, por
conseguinte o fornecimento dos serviços.

Aduz-se ainda que a utilização do sistema de registro de preços mostra-se como a ferramenta mais

adequada à celeridade nas contratâções e ao controle regular dos gastos orçamenários durante o exercício.
Além disso, considerando que a feÍtura deste processo licitatório visa o atendimento de forma

unificada das Unidades Requisitantes, há significativa economicidade na quantidade de processos licitâtórios
realizados durante o mesmo exercício financeiro parâ o mesmo obieto, cujos preços serão unificados e

praticados no âmbito do objeto para toda a Prefeitura de Obidos, com significativa economia e racionalizâção
de tem , custos, uso da uina administrativa com co uente eficiência da ul na ú blica.

RS 21.233,33 RS 42.466,67 R$ 509.600,00MENSAL 2 12 (doze) mesesI

cÂMINHÁo PIPA- Paratransport€ d€ água
potável e não potiivel - com pbt mínimo de

23000kg, potênciâ mÍnima de 250 HP, tanque
com capacidade minima de 20.000 LT, com
motorista. Cobertura de seguro â danos

pêssoâis e materiais do veiculo locado, e

danos pessoais e materiais a tercêitos.
ManutenÉo preventiva e coÍetjva poÍconta
da conEâtadaOBS: (Especifi cações Mínimas)

E-mail: licitaobidospa2022@omail.com
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R$ 174.000,001 12 [doze) meses RS 14.500,00 R$ 14.500,002

ôNIBUSURBANo DE 53 LUcÁR"Es - motor:6
cilindros, potênciâ máxima: 175 kw (238 cv)
a2.200 rpm/trânsmissão manual, velocidade

máximâ km/hora, suspençào dianteira
pneumática com dois bolsôes de ardianteiro e

quâtro bolsôes de artraseiro, freios a tâmbor,
rodas e pneusrrodas 7.5x22.5, pneus:

275180r22.5, sistema de direçáo de direção:
coluna dedireção regrlável/ volante de

quatro raiôs. OBS] (Especificações Minimas)

MENSAL

RS 1.016.000.00MENSÂL 2 12 (doze) meses RS 42.333.33 R5 84.666,67

CAMINHÁo coMPAcTADoR íLIxo) -
Utilizâdo paÍâ realização do serviço de coleta

e remoção de residuos sólidos urbanos

[resíduos comuns], motor a diesel, com
capacidãdê máximâ de 15m3, mlnimo I

toneladas, com motorista. Todos os
equipamêntos obrigatórios exigidos por lei.
Coberturã de s€guro â dànos pessoais e

materiais do velculo lorâdo, e danos pessoeis

e materiais a terceiros. ManutenÉo
preventiva e corretivâ por contá da

contratada. OBS: (Especifi caçóes MÍnimas)

R$ 772.000,00MENSAL 2 12 (doze) meses RS 32.166,67 R$ 64.333,334

atrTRO E§€ÁYADEIEÁ - Potêncra llqurcla no
volente de 80 hp, motordiesel, em perfeito

estádo dêconservaÉo, com operador. Todos
os equrpâmentos obngatónos exigidos por lei.

Cobertura de seguro a danos pessoais e

materiais do vêículo locâdo. e ddnos pessoais

e mãteriais a terceiros. Manutençâo
prêventivá e corretivâ porconta da

contratada.0BS: (Espêcificeçôes Mínimas)

R5 76.333,33 R§ 916.000,00MENSAL 2 RS 3a.166,67

PÁc RREG DEIIIA - Concha com capacidade
mínima de 2,0m3, €m perfeiro estado de

conservâçáo, com operedor. Todos os
equipamentos obrigàtórios exigidos por le..

cobertura d. se$ro a danos pessoàis e

materiais do veiculo Iocado, e danos pessoâis

e matêrieis a terceiros. Mânutenção
prcventivâ e coffetiva por conta da

contratadâ. OBS: f Especifi caçôes Mínimas)

RS 91.333,33 RS 1.096.000,00MENSAL 2 12 [doze) meses R$ 45.666.67

TRÁToR DE ESTf,IRÂ - corh potência líquidâ
minimâ de 130HP, êm perfeito estâdo de

conservaçâo, com operâdor, Todos os
equipâmentos obrigatórios exigidos por lei.

Cobertura de seguro a danos pessoâis e

mâterieis do veiculo locado, e danos pessoais
€ mâteriais a terceiros. Manut€nção
prevêntive e corretiva por conta da

contratâdâ. OBS: (Especificações Mínimas)

R$ 51.666,67 R§ 103.333,33 R$ 1.240.000,00[4ENSAL )7

PATROL - Motonivelâdorâ coÍn potência
líquida minimâ de 180, em perfeito estado de

conservaçáo, com operador. Todos os
equipamentos obrigatórios exigidos por lei.

Cobertura de seguro a danos pessoaas e

matêÍiais do veiculo locado. e danos pessoeis
e materiais â terceiros. MânutenÉo
preventiva e corretiva por conta da

contratada. OBS: (EspeciÍicaçô€s Minimâs)

5

6
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EscAvÂDEIRÁ HtDtuíullcÂ - com toÍque
miáximo do motor 61,5/1400 rpm, em pêrfeito
estâdo de consê*a9ão, cÕm opeÉdor.Todôs

os equipamentos obÍigatórios exigidos Por lel.

Coberlura de seguro a danos pessoais e

materiais do veiculo locado, e danos pessoais

e mâteriais â terceiros. Mânutenção
preventiva e corretiva por conta da

contrâtâda. OBS: (Especifi cações Minimas)

[4ENSAt, 1 12 [doze) meses R$ 50.500,00 R$ 50.500,00 R$ 606.000,00

9

CAMINHÃO TIPO PRÂNCHÂ - incluindo o
cavâlo,com carroceria aberta e rampa

mecânica, com capacidâde minima pâra 22
toneladas, cavalo com ano de fabricãção i8uâl
ou superior que 2011, tÍaçâdo, com operador.
Todos os equipamentos obriEatorios exigidos
por lêi. Cobertura de seguro à dânos pessoais

e materiais doveiculo locàdo, e danos
pessoâis e materiais a terceiros. Manutenção

preventiva e correúva por contá da
contrarada. oBs: (Especincaçôes Minimas)

MENSÂL I l2 (dozel meses R$ 21.166,67 RS 21.166,67 RS 254.000.00

CAMT HÂO CÁRROCERIÁ ABENTA - Corrl

carroceria âberta, capacidade mínima de 6m3,
motor â diesel, bom estado dê conservaÉo,

com motorista. Todos os equipamentos
obrigatórios exjgidos por lei. Cobertura de
seguro a danos pessoeis e meteriais do

veículo locado, e danos pessoâis e mateÉais a

Lêrcêiros. Mânutenção preventivâ e corretiva
por conte da contratáda.085: [Especificaçôes

Minimas)

MENSÂL Z 12 (doze) meses R$ 21.833,33 RS 43.666,67 R$ 524.000,00

11

CAMINHÃO TOCO - ripo câçâmba basculante
4x2, motor tuÍbo minimo 4 cilindros, mínimo

170 cv, direçào hidráulicã, fueios ar. tÍans,
mínimo 5 merchas p. radiais, minimo 900x20,
PBt 13.000k, equipada caçamba 5,0m3 em aço,

tomadâ de forçâ, câixa de, com motorista-
Todos os equipamentos obrigatórios exigidos

por lei. Cobêrturâ de seguro a danos
pessoais e materiais do veíorlo locado, e

danos pessoais e materiâis a terceiros.
Manutenção preventive e corretiva por conrà
da contratada. 0Bs: (Especificações Minimas)

MENSAL 1 12 [doze) me§€s RS 18.100.00 R§ 18.100,00 R$ 217.200,00

c MINHÂo aASCULANTE - traçado, com
capacidâde mÍnimâ de 12m'de carga, com

motoísta. Todos os equipaúentos
obrigatórios êxiFdos por lei. Cobertura de
seguro a danos pessoais e materiais do

veículo locado, e dânos pêssoais e materiais á

t€rceiros. ManütenÉo preventiva e corrêtiva
por conte da contratadã.08s: (Especiricações

Mínimas)

MENSAL t0 12 (dozel meses RS 28.000,00 R$ 280.000,00 R$ 3.360.000,00

13

ROLO COMPACIADOR LISO - Rolo de um
cilindro para solos, Peso Operacional:

7.000kg, Carga Eslática Linear: 20,9kg/cm,
Lergura de Compactação: 1.676mm, Medida

dos pneus (S lonas), Sistema Hidráulico:
Trâção. Freio dê Emergência/Estâ.iônâmento,

Potância NominelSÀE J1995, Prequência de

Vibrâção (alta/baixal. oBS: IEspecificâçôês
Mínimas)

MENSÂL 2 12 (doze) meses R$ 33.166,67 RS 66.333,33 R$ 796.000,00

VALORTOTAL RS 956.733,33
R§

11.4a0.800.o0

10

12
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As despesas dos obietos deste TERMO DE REFE RÊNCIA ocorrerão por conta das classificações funcionais

amentária Anual de 202 3.constantes da Lei

A CONTRATADA obri -se a

a r todas as ências do Edital Contrato e do Termo de Re[erência;Cum

Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários

perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos

previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua

a

condi dora;de em r

b)

c)
Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as providências

necessanas a laridades verificadas;ulariza de faltas e irre

d)
lndenizar o contrâtante por quaisquer danos causados no fornecimento, por seus empre
este autorizado a descontar o valor corres mentos deúdos à CONTRATADA;

gados, ficando
ondente dos a

e) Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 24 (vinte e quâtro] horas que antecede a entrega, ao

CONTRATANTE, eventuais ocorrências como interru ao ou roduto;ossível atraso na entre do

Entregar o objeto deste Termo de Referência no endereço indicado no Item 4 - (4 - Loc
en

al para
0

c)

Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, encargos

trabalhistas, fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, Seguro, transporte até

o destino e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do obieto deste

contrato, nada mais sendo válido leitear a esse título;
Fornecer garantia formal para o obieto, contra qualquer irregularidade de manuseio e vício

utilização, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses, inclusive com sua substituição quando

necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou

representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar â substituição, quando verificar qualquer

de

defeito de fabri ao,

h)

i)
Bgpêlalf, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se veri
defeitos, incorreçôes, danos decorrentes resultantes da execução do serviço Contratado,

ficarem ücios,
de acordo com

os arti os 12 13, 18 e 26, do Cód o de Defesa do Consumidor Lei ne 8.078, de 1990

i)
Caso os produtos não estejam de acordo com as exigências editalícias, a CONTRATADA dev

ou subsEitstil o objeto em questão, no prazo Máximo de até 02 (dois) dias, contâdo do rece
erá Eghzcr
bimento da

da CONTRATANTE. sob nadea enalidades estabelecidas no Contrato;lica o dasNOTIFI

k) Por ocasião da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá avisar
hora e nome do funcionário da CONTRATADA res nsável los servi os;CONTRATANTE sobre; data,

antecipadamentê a

l) Atender prontamente, exclusivamente neste município a quaisquer exigências da Administração,
eto do Presente Termo de Referência e Edital de Liciinerentes ao ob o

m)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi das, todas

as condi ao;es de habilita das na licitao exlualifie

n)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as o

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
brigações assumidas,

Termo de Referência ou na minuta de contrato;

o)

Qualquer solicitação feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o termo do Contrato ora

a CONTRÁTADA deverá comunicar a Contratante via Ofício, juntamente com seus docum

possam argumentar devida alteração, para que o[a) GestorIa) possa encaminhar via Offcio à Comissão

Permanente de Licitação, para seiam tomadas as devidas proüdências cabíveis a solicitação ora

retendida;

aÍirmado,
entos que

p) A CONTRÁTADA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRATANTE, que se procedam às

muda as nos dias e horários de entr dos materiais, sem re ue houver necessidade.

do Châves, n' 338 - Centro - CEP: 68.250-00
E-mail: licitaobidosoa2022@qmail.com
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A Confratante o a:
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Poderá ser admitido apenas uma prorrogação no prazo de do ltem 8.1 Obrigações da CONTRATADA,
desde que informado formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas que antecede o termino
do Prazo, além de estar plenamente justificados, atendendo aos interesses e conveniência da
Administra o Pública;
A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas, se ACEITA oudl
NÃO a justificativa a resenta pela CONTRATADA referente a prorrogação no prazo de entrega.

Rua Deputado Raimundo Chaves, n' 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - PaÍá
E-mail: licitaobidosoa2022@,amail.com

e

a) Comunicar a CONTRATADA através de telefonema, E-mail ou Ofício, sobre a necessidade do serviço;
por meio de emissão de Ordem de Serviço (0.S);

b)
Proceder a emissão da Ordem de Serviço [O.S) devidamente assinada e datada pelo(al Fiscal (3 - Os

Fiscais) e Secretário(a) (2.2 Secretário(a) Municipal);

c)
Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das

condições estabelecidãs no contrato;

d)
Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade no
momento da execução;

e)
Notificar formalmente a empresa, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades constantes de cada um

dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessanas;

0
Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;

c)
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada um dos
itens que compõem o obieto deste termo;

h)
Proceder a fiscalização e acompanhamento na execução do Contrâto por meio de servidor designado
no item 3 (3 - Os Fiscaisl, nos termos da Lei n'8.666/93 e agir, no âmbito de suas competências, de
forma a garantir a boa e regular execuÇão do serviÇo;

i) Receber provisoriamente o serviço, disponibilizando local indicado no Item 4 (4 - Local para Entregar
os ltensl;

i)
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constântes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e

recebimento deÍinitivos;

k) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

a)

b A execu o do Servi deste Termo de Referência será na sede da CONTRATÂD

c)

Os obietos deste termo de referência serão recebidos:

a)
Provisoriamente, até 0Z (dois) dias útels após à execução dos serviços, para efeÍto de veriÍicação da
conformidade com as especificações dos serviços contidas na Proposta Consolidada apresentar até 02
(doisl dias após a realizaÇão do Certame;

b)
Definitivamente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as especificaçôes
constantes do Edital e da Proposta Consolidada, e sua consequente aceitação;

c)

Na hipótese de durante a verificação provisória for constado alguma irregularidade como defeito,
avaria ou diferente de serviço licitado, a CONTRATANTE deverá notificar a empresa CONTRATADA
para que a mesma tome as devidas providências no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas à'
contar da data da recebimento da notificaçâo;

d)
o recebimento e execuçao do otrjeto deste TERMo DE REFERÊNCIA será conRado ao Fiscal indicado
pelo(a) Secretário (al, através do Termo de Recebimento;

A Entrega do Objeto deste Termo de Referência será conforme a necessidade da CONTRATANTE;
9- dos

10 - Recebimento e Critério de Aceitacão do Obieto



11 - Das Condições de Pagamento

a)
Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. e 877,

de 31 de março de 2008 e a Insrrução Normativa n. e: 018, de 21 de maio de 2008, da Secretaria de
Estado de Fazenda - SEFA;

Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento do Serüço será

efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo das Nota(s)

Fiscal(ais)/Fatura[s] deúdamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal[is) designado(s) e pelo

Secretário â ,ore asse a CONTRATADA será feita través de transferência de conta bancaria

c)

Só serão pagos os valores mensais referentes aos serviços efetivamente executados, mediante
Nota(sJ Fiicaifais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadâs pelo(a) Fiscal(isJ designado(s) e pelo

Secretário(a) acompanhada da Ordem de Fornecimento, Termos de Recebimentos e Certidões de

regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, que será submetida a

avalia âo de sua veracidade.

d)
Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA

deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos
atualizadas;

e)
As despesas de frete/embalagem, se houver, em hipótese alguma poderão ser destâcadas quando da

emissão da nota fiscal fatura;

0

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão os

mesmos restituídos à CONTRATADA para as correçôes necessárias, não respondendo a Prefeitura
Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos na Iiquidação dos pagamentos

correspondentes;
Caso a CONTRATADA seia optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar em

todas Notats) Fiscalfais)/Fatura(s] devida comprovação de acordo com o disposto nâ Lei
Comp lementar n. q: 1,23, de 14 de dezembro de 2006;

h)
Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em

moeda estra ira, será utilizada a cota ão do último dia útil anterior ao dia do a amento;

i)

A CONTRATANTE poderá exigir da empresa vencedora da licitâção, a qualquer tempo, a

apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou
compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados. A não

apresentação desses comprovantes poderá enseiar a suspensão dos pagamentos deüdos pela PMO,

a seu critério, atá a regularização do assunto;

i) A CONTRATÁNTE rocederá à reten odeim ostos nas hi teses revistas em Iei;

k) A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento fiscal específico referente ao obieto da

licita d d t té d 2 0 d d nleso sen ô u e eS te s e e ra o S er e tl re e S a o 1 a e Ca a

l) O CONTRATANTE terá o prazo de 48 (Quarentâ e oito) horas, a contar da apresentação do

documento fiscal, ara a rrová-lo ou re eitá-lo;

m)
o documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à GoNTRATADA para as necessárias

correções, com as informações que motivâram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para

a mento a rtir da data de sua rea resenta o

n)
A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;

O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes
casos: execução do objeto contratual em desacordo com o avençado e existência de qualquer débito

ara com o contratante;
12 - Medidas Acauteladoras
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Consoante o artigo 45 da Lei ne 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a préúa manifestação

do interessâdo, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso

de risco iminente, como forma de revenir a ocorrência de dano de dificil ou im ível re o

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação
preüsta no Edital, na Lei 8.666/93, de 2l de julho de 1993 e Lei 10.520, de 17 de iulho de2002.

é aquela

óbidos/Pará,28 de novembro de 2022

MÁIRÂ DYANA PEREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura
Decreto N" 006/2022

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000
E-mail: licitaobido mail.com
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

pRrcÂo elerRôurco (sRP) Ns 
-/-

A
Prefeitura Municipal de óbidos
Depto de Licitâção

Prezado Sr. Pregoeiro:

A Empresa sediada à [rua, bairro, cidade, telefone, etc], inscrita no CNPf/MF sob ne

neste ato representada por propõe à Prefeitura Municipal de

Óbidos, a entrega dos materiais/seryiços abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em

epígrafe, nas seguintes condições;

OS

valor total da proposta R$ 00,00 (-----------------)

b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos serviços desta Licitação.

c) O prazo de entrega dos produtos/serviços é de - 
(-J a contar do recebimento da nota de

empenho ou ordem de serviço.
dJ A entrega do objeto será feita nos locais indicados pela Prefeitura Municipal, mediante a

apresentação da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.
el Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 90 dias).
f] Caso nos seja adjudicado o obieto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de

empenho/ordem de compra/serviço no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr.

Carteira de identidade ne 

- 

CPF nq 

- 

(função na empresa), como
responsável legal desta empresa.

g) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente)
hl Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no

Edital e seus anexos.

Nome e Cargo do Representante da Empresa
RG ne

a P

UN I) Qtde, R§ UN|I, R$ TotalDescriÇão do selyica
00,00xxx xxx 0.00XX Xxxxroooooo<tooooo<tooo<xxxxxxxrorxxxxxxto<xto<xxxx

xxxx)o(
00,00Total Global:

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 -
E-mail: licitaobidosoa2022@qmail.com
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Processo no

Pr€gão no_/_ - PMG,SRP

o(a) «N0ME_ORG_GERENCIADOR», com sede na «ENDERECO_ORG_GERENCIADOR», inscrito(al no

CNpJ/MF sob o ne «CNPJ_ORG_GERENCIAD0R», considerando o julgamento da licitação na modalidade

de «MoDALIDADE», para REGISTRO DE PREÇOS nq «NO_LICITACAO», RESOLVE registrar os preços dos

fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classiÍlcação por eles alcançadas e nas

quantidades cotadas, atendendo as condições preüstas no edital, sujeitando-se as partes às normas

constantes na Lei nq 8.666, d,e 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as

disposições a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A presente Ata tem por obleto o registro de preços para a eventuâl «OBIETO-LICITADO»

CúUSULA SEGUNDA . DOS PREçOS E QUANTITATIVOS
o preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(sJ proposta(s) são as

que seguem:

«ITENS-REG-PR-ECOS»

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não

estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro

de preços, podendo fazêJo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso

ou indenizàção de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do

registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segündo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o

compiomisso de atender, durante o prazo de sua ügência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir,

na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis

pelo descumprimento de quaÍsquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha participado do certâme licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,

desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiroi Os Óigaos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando

desejãrem fãzer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CeP: Oa.ZS0-000 - Obidos - Pará
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Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem

praücados, obedecida à ordem de classÍficação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde
que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas

com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata
de Registro de Preços.
Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços não poderá exceder,

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o

Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que

aderirem.
Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CúUSULA QUARTA . DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da

mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo esüpulado sofrerá as sançôes previstas no item 27

do Edital em conformidade com a Lei8.666/93 e suas alterações.

CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota Íiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos

materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal

emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta

atestada e encaminhada à administração da enüdade contratante para fins Iiquidaçâo.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem
bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo
dos materiais, após a âceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo; Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pa6amento a ser efetuado ao

FORNECEDOR, para verificação da situeção do mesmo, relativamente às condições exigidas na

contratação, cujos resultados serão impressos e iuntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso ha!a aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativâmente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pâgamento, desde que a Contratada não tenhâ

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizaçâo financeira deüda pela

contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

\é
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A compensação financeira prevista nesta condÍçâo será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a

ocorrencla.

CúUSULA sExTA - DAS CONDIçOES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CúUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n"
«NO_LICITACAO», a AdmÍnistração da enüdade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às

fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de noüficação via ofício, mediante contra-recibo do

representante Iegal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administraçâo;
II - multa de O,lo/o [zero vírgula um por cenro] por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 100á (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida
no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 100/o fdez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total
ou parcial do objeto contrâtado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução
parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de Iicitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito préüo da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não

celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execuçâo do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções preüstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
âplicadas runtamente com as dos incisos "l[" e " I", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 [cincoJ dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontâda dos pagamentos devidos
pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registrâdas .iunto ao cadastro de

fornecedores da enüdade contratante llo, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciâdo por igual período, sem prejuÍzo das multas previstas no Edital e das demais cominações
legais.

CúUSULA oITAvA . DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições conüdas no art. 65, da Lei
ne 8.666/7993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
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f[ = percentual da Taxa anual = 67o
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se

superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oporl.unidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante
poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do

fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa

CúUSULA NONA - DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE

PREçOS
O recebimento do objeto constante da presente ata esú condicionado à observância de suas

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruçôes, cabendo a verificaçào ao

representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverào ser

entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definiüvamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cincoJ

dias úteis após o recebimento provisório.

CúUSULA DÉCIMA - Do CANCETI\MENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

. A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de

força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do material.

. Por iniciativa do Ministério da tustiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
. Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
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- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata

de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

cúusulA DÉcrMA PRIMEIRA - DA AUToRtzAÇÃo PARA AQUISIçÂo n nulssÂo DAs oRDENS DE

COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela

contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, suâ retificação ou cancelamento, totâl ou

parcial, será igualmente autorizada pelo ór8ão requisitante.
cúusulA DÉcrMA sEcuNDA - Dos ACRÉsctMos E suPREssoES
O Iicitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados,
quantitâtivos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 2570 (ünte e cinco

por centoJ de acordo com o § 1e do art. 65, da Lei ne 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro
e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 da Lei nq 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREçOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro
de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$1, serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12

(dozeJ meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA . DAS OBRIGAçÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constântes no edital e contrato, sem
prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA . DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, aiém das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(sl pagamento(s) da(s) Nota[s] Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratâda, após
a efetiva entreta dos materiais e ernissão do Terrno de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIçOES FINAIS
Integram esta Atâ o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços ns «NO-LICITACAO» e a proposta
da empresa classificada em Lq lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolüdos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis nq 8.666/93 e 70.520 /2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condiçâo

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro; As questÕes decorrentes da utilizaçâo da presente Ata, que não possam ser

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de «CIDADE», com

exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, Íirmam o presente instrumento em 2 (duasl vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

«CIDADE»<<UF-MUN ICIPIO», «DATA-ATA-REGISTRO-PRECOS-COMUM»

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

#re
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C.N.P.J. ne 04.87 6.389 /0001.-94
CONTRATANTE

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

pnrcÃo EtEtRotrllco (sRP) N, _J_
CONTRATO Nq «NUMERO-DO-CONTRATO»

O(Al «NOME-DA-CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na

«ENDERECO-DA-CONTRATANTE», inscrito no CNPI (MFJ sob o ne «CNPI-DA-CONTRÂTANTE»,

representado pelo(a) Sr.(a) «NOME-RESP-LICITACAO», «CARCO-RESP-LICITACAO», portador do CPF nq

«CPF-RESP-LICITACAO», residente na «ENDERECO-RESP-LICITACAO», e de outro lado a firma
«EMPRESA-CONTRATADA»., inscrita no CNPI (MF) sob o ne «CPF-CNP,-CONTRATADO», estabelecida à

«ENDERECO-CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr.(a) «NOM E-REPRESENTANTE», rêsidente na

«ENDERECO-REPRESENT-CONTRATADO», portador do(aJ «RG-CPF-REPRESENT-CONTRATADO», tem
entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do

Pregão ne «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitândo-se CONTRATANTE

e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei ne 10.520102 e da Lei ne 8.666/93, mediante as cláusulas

que se seguem:

CLÁUSUIÁ PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto «OBIETO-CONTRATADO»

«ITENS-CONTRATO»

CúUSULA SEGUNDA . DO VALOR DO CONTRÁTO

1. O valor deste contrato, é de R$ «vAL0R-coNTRATADO» («VALOR-EXTENSO-CONTRATADO»)

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela

CONTRATADA no Pregão «NO-LICITACAO» são meramente estimativos, não acarretando à

Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pâgamento.

CúUSULA TERCEIRA . DO AMPARO LEGAL
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1. A lawatura do presente Contrato decorre da realização do Pregão ne «NO-LICITACAO», realizado com

fundamento na Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nq 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, apticando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nq 8.666/93 combinado com

o inciso Xll do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CúUSULA QUINTA . DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA-INIC-VIG-C0NTRATO» extinguindo-se em
«DATA_FINAL VtG C0NTRATO», com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCÂRGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para
a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Conkato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a trocâ dos produtos devolúdos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de

Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornêcimento dos produtos e

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

cúUsUIÁ SÉTIMA. Dos ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relaçâo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços,
tais como:

a) salárlos;
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bl seguros de acidentes;

c] taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

eJ vales-refeição;

0 vales-transporte; e

gJ outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do C0NTRÁTANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identiÍicados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às

normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e
CONTRATANTE;

procedimentos de controle e acesso às dependências do

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do
produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da
Autorização de Fornêcimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de

24 (ünte e quatrol horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de

Almoxarifado;

1.9 - comunicâr ao Serüço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que.iulgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n0

«NO LICITACAO».

CúUSULA oITAVA. DAS oBRIGAÇOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À C0NTRATADA caberá, ainda:

Á-§
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rrlí.
ê,

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 -
E-mail: licitaobidospa2022@,9$al.com

Obidos - Pará

o\
9\olôl.4/



.l-I
l.'j

r§UfiJÇ
(t

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ/ÍVF n': 05. 1 31. 1 80/0001 -64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

IL Ll

CúUSULA NONA. DAS OBRIGAÇOES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

CONTRÁTANTE durante a vitência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
préüa autorização da Administração do C0NTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto obieto deste

Contrato.

cúUsULA DÉCIMA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisü-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção

das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do G0NTRATANTE, durante o
período de vigência do Contrato, para representáJa administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-
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1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos preüdenciários e obrigações sociais

preüstos na legislação social e trabâlhista em ügor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as proüdências e obrigações estabelecidas

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus

empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em

dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, ciül ou penal, relacionadas ao

fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar
o obieto deste Contrato, razão pela qual a CONTRÂTADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de

solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
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1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de

Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamenrária
«DOTACAO-ORCAMENTA-VALOR» .

1. A CONTRÂTADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditadâ em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor
no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos iunto a(o) CONTRATANTE'

2. Para efeito de cada pagamento, a nota Íiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de

comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no âto da atestação, os produtos

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações

apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizâções devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigafo financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
atraso de pagamento,

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira deüda pelo

CONTRATANTE, entre a data âcima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

r = trx)
365

I = (6/100)
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365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

6.1 - A compensação financeira preústa nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada

posteriormente.

cúusulA DÉcrMA eUARTA - DA ALTERAçÂo Do coNTRATo

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos preüstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja

interesse da Administrâção do coNTRATANTE, com a apresentação das deüdas justificativas.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA . DO AUMENTO OU SUPRESSÁO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,

parágrafos 1q e 2e, da Let ne 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as

supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contrâtantes'

CúUSULA DÉcIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecuçâo total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais

obrigações assumidas, â Administração do coNTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10olo fdez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total,

recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contâdo da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,50/o (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de

l0o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou

po. 1notró não aceiio pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização

áe Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de

l0o/o (dez por centol sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou

por moüvà não aceito pelo CONTRÂTANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de

iornecimento previstas nos subitens 7-7 e 7.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
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1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratâr com a

Administração do do[a) «UNID-GEST», por até 2 [dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garanüdo o direito préüo da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os moüvos determinântes
da punição ou até que seja promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, a CONTRÂTADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da exêcução do obieto deste Contrato;

2.2 - não manüver a proposta, injustiÍicadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - frzer d,eclaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação eügida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citãdas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição
no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capírulo IV da Lei n.P 8.666193.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, deüdamente justificado e aceito pelal
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a

CONTRATADA ficará isenta dâs penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA iuntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

cIáUsULÁ DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCTSÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a B0

da Lei nq 8.666/93.

2. A rescisão do Côntrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com
a ântecedência mínima de 30 (trintâ) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

hajâ conveniência para a Administração do CoNTRATANTE;

2.3 - iudicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

cúusurA DÉctMA otrAvA - DA vlNcuutçÃo Ao EDITAL E À PRoPosrA DA CoNTRATADA

1. Este Contrato fica ünculado aos termos do Pregão nq «NO-LICITACAO», cuja realização decorre da

autorização do Sr(a). « NOME-RESP-LICITACAO», e da proposta da CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de «CIDADE», com exclusão de

qualquer outro por mais privilegiado que seiâ.

E, para firmeza e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (trêsJ vias de igual

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de Iidas, são assinadas pelas representantes

das parte, coNTI{ATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

«CtDADE» - «UF-MUNICIPIO», «DATA-DO-CONTRATO»

«NOME-DA-CONTRATANTE»
CNPI[MF) «CNPJ-DA-CONTRATANTE»

CONTRATANTE

«EMPRESA.CONTRATADA»
«CPF-CNPI-CONTRA'IADO»

CONTRATADO(AJ

Testemunhas:

21
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ANEXO V
REIAçÂO DOS MUNICIPIOS

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) NN 

-/-
RELÂÇÀO DOS MUNICÍPIOS REGIONAIS

os Microempreendedores lndividuars - MEl, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP

sediadas nos Municípios abaixo relacionados serão consideradas Empresas Locais ou Regionais para

efeito do Art. 48, § 3e da Lei Complementar ne 123/2006, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento

Iocal, poderão usufruir da prioridade de contratação pela Prefeitura Municipal no Limite de 10% (dez por

centoJ acima da melhor proposta, desde que a proposta vencedora na fase de lances não seja de empresa

sediada nos municípios da relação abaixo:

Municípios Pertencentes a Mesorregiâo do Baixo Amazonas:

Faro

Juruti
óbidos

Oriximiná

Terra Sântâ

Alenquer

Belterra

Curuá

Moiuí dos Campos

Monte AIegre

Placas

Prainha

Santarém

Almeirim

Porto de Moz
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