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PREAMBULO

Marie en onca tn el
Pregoeiro(a)/PMO

Decreto ne 681/2021

Pregão Eletrônico ne O9í2O22-O§ Data de Abertura: oglt2lzü2z às 8§
no sítio: www. b llco m pras. com

REGISTRo DE PREço vISANDO FUTURA E EVENTUAT CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA

AeutstçÃo DE BoMBAs suBMERsAs, DESINADo À rraaruureruçÃo DA PREFEITURA l,4uNlclPAL DE

óBtDos E suAs SECRETARIAS E FU N Dos AG REGADoS.

Rêgistro de
Preços?

Vistoriâ lnstrumento
Contratual

Forma de
Adjudicação

SIM NÃo TERMO DE

CONÍRATO

M ISTA

Lic. EIdusiva ME/EPP? Reserva. Cotâ
ME/EPP?

Exi8e Amostra/
t em.?

oec. ne 7.L74lmLo?

NÃo SIM NÃo NAO

Recebimento de propostâs:

lnício 28/Ll/2O22 às 16:00 Término: @/72/2022 às O8:@

Umite para impugnação:

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

Prazo pala envio da proposta/documentação

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

Pedidos de Esclarecimentos lmpugnações

www. bllcom pras.com

Rua Deputâdo Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mail : licitao b ad o s@-qmêiLqs!0

Óbidos - Pará

Óbidos - PA,28 de Novembrode2022.

objeto:

www. bllcompras.com
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ/MF no: 05.1 31.1 80/0001 -64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

N I

EDITAT

PREGÃO ELETRôNICO N9 (B/2022.o:I&SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO Ne 70412022

g,'POBJEÍO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preço visando futura e eventual Contratação de empresa

especializada para aquisição de Bombas Submersas, destinado à mãn utenção da Prefeitura Municipal de

óbidos e Suas Secretarias e Fundos Agregados., Em q uantidade compreendida e ntre aquelas informadas

no Anexo l, do presente Edital, quando deles a Prefeitura Municipal de Óbidos tiver necessidades de

adquirir e m q uantidades suficie ntes pâra ate nde r as demandas.

1.2. As quantidades que vierem a ser ãdq uiridas serão deÍinidas no Pedido ou Nota de Empenho, destinados

a ate nder a Prefeitura Municipal.
1.3. Os itens listados no Anexo I - Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serão

necessariamente adquiridos em sua totalidade, pois seus quantitativos são estimâdos, sendo

considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para ãssinatura do Contrato de

Fornecimento.

Rua Deputâdo Raimundo Chaves, no 338 - centro - CEP: 68.250400 -
E-mail: licitaobidos@omâil.com

Ôbidos - Pará

DATA DA REAUZAç^O: s9ll2l2022
HoúRlo DE lNíclo DA sEssÃo: às (B:ilo (horário oficial de Brasília - DF!

LOCAL: www.bllcomoras.com

A PREFETTURA MUNtctPAL, sediada Rua Oeputado Raimundo Chaves, ne 338, Bairro Centro, CEP 68.250-000,

óbidos/pA, CN pl:OS.131.18OIOOO1-64, através de seu Pregoeiro(a), designado(a) pelo Decreto nç 681/2021',

realizará licitação para REG ISTRO DE PREçOS, modalidade PREGÃO, na forma ETETRÔNICA, pelo sistema de

REGISTRO DE PREçOS do tipo MENOR PREçO POR ITEM, no modo de disputã ABERTO, nos termos de Lêi ne

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Lo.o24lzol9, da lnstrução Normativa sLTI/MPoG ne 2, de 11 de

outubro de 2010, da Lei compleme ntar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 e r4712074 e 155/2016, Decreto

n" 7.892/2013 de 23 de Janeiro de 2013, e 8.538 de 6/LO|2O75, Decreto ne 8.25012014 e Decreto ne

g/M/2O18 que dispõem sobre o sistema de registro de preços, subsidiariamente, a Lei ne 8.666 de 21 de

junho 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 trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro(a), mediante a inserção e

monitorame nto de dados gerados ou transferidos diretamente para a pátina eletrônica www. bllcompras.com.

O servidorterá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenaro processo licitatório; receber, examinare

decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setoÍresponsávelpela sua elaboração; conduzir a

sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabe lecidos neste edital;

dirigir a etapa de lances; verificare julgaras condiçôes de habilitação; receber, examinare decidiros recursol

encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame;

adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o

processo devidamente instruído ao gestor municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento

do pregoeiro ou equipe de apoio indicados, poderão atuâr outros servidores oficialmente capacitados e

designados pela administração municipal.
O Edital e seus Anexos estarão disponÍveis gratuitamente aos interessados no sitê www. bllcompras.com /
Muralde Licitaçôes TCM/PA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de- licitacoes e no site www.obidos.pa.gov.br,

a partir da publicação deste Editâ|.
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1.4. A licitantes para a qual for adjudicado ite m constante do Anexo l- Termo de Referência, e for convocada

para a assinatura do contrato administrativo, obterá apenas o direito ê 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 plane.iamentos orçamentários, que os

mesmos não estão obrigãdos a adquirir previamente o objeto constante do Anexo I - Termo dê

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

financeiros sofridos em decorrê ncia de talatitude, não cabendo, portanto, q ualque r direito a inde n ização.

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

Referência, deste Edital, serve ape nas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia

de fatu rame nto.
1.7. O prazo para entregados prod utos/se rviços: (material permanente), quando solicitada, se rá no máxinn

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da ordem de compra e/ou serviço, objeto deste Edital

caso não ocorra, a administração pública municipal tomará as medidas necessárias e cabÍveis perante o

fornecedor.

2. DO óRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador se rá a Prefeituraj
2.2. 9erá rticipante os seguintes órgãos

2.1 Secretaria: Secretaria Municip al de Saneamento, Urbanismo e lnfraestrutura - SEURBI

CN PJ : 0s. 131. 180/0001-64
Ne 681End.: Av. Ne lson Sousa

Estado: ParáBairro: Fátima

Secretário(a) Munici l: Máira Dyana Pereirede Souza
Data/ano:O OL/2O22Decreto n": 006/2022

2.2 Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ : 30.971.25710001-51
Ne 463End.: Trav. Rui Barbosa

Estado: ParáCidade: bidosBairro: Ce ntro
CEP: 68.25G000
Secretário(a) Municipal: Maria Zilda Bentes Souza

Datalano OLIO1i2O27Decreto n': m3/2021

2.3 Secretaria: Secretariã Municipal de Dese nvolvime nto Social - SEMDES

CNPJ: 15.494.6O5/0001-53
S/NeEnd.: Rua Doutor Picanço Diniz

Estado:ParábidosCidade:Bairro: Centro

CEP:68.25G000
secretário Municipal: Aldanete dosSantos Farias Vianaã

oala/ ano UIOLIÀOZLDêcÍeto n": 020/2021

2.4 SecÍetaria: Secretaria Munici al de Saúde - SEMSA

CNPJ; 11.884.818/0001-30
End.: Rua Almirante Barroso

Estado:Parácidade: ÓbidosBairro: Centro
CEP:68.25G000

Rua Deputado Râimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mâil: Icrtâo bidosôo mail.com

Óbidos - Pârá
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Secretári Municipal: Ana Elza de Andrade Tavaresa
7Data ano:Decreto n': 202r

3.

3.1
DO CREDENCIAMENTO

Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema

eletrônico provido pelo Portal d e Compras bll, por meio do sÍt io www. bllcompras.com

3.2. parater acessoao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha

pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema e letrônico (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 Portalde Compras bll poderão obter maiores informa@es

na página w. bllcomoras.com. pode ndo sanar eve ntuais d úvidas pe la ce ntrâl de ate nd imentos

do Portal do compras bll.

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

eletrônico, assumindo como firmes e ve rdadeiras 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 diretame nte, ou por seu re prese ntante, não cabendo ao provedor do

sistema ou à(ao) Prefe itu ra M u n icipal 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 transações inerentes a

este Pregão.
3.5. A perda da senha ou a que bra de sigilo deverão ser comu n icadas imediatamente ao provedor do sistema

para imediato bloqueio de acesso.

3.6. O pregão será conduzido pelo(a) Prefeitura Municipal de óbidos com apoio técnico e operacional do

Portal do Comprasbll,queatuarácomoprovedordosistemaêlêtrônicoparaestalicitação.

/L OAPÂtrÍIC]PAçãO ilO PIEIGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão inte ressados cujo ramo de atividade seja compatÍvelcom o obieto desta

licitação, mediante e apresentação dos documentos pertinentes, e também os que esteiam com

Crede nciamento regu lar no Sistema de Cadastramento U nificado de Fornecedores - SICAF, conforme d isposto

no art.9e dâ lN SEGES/MP ne 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 ne 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei

Complementarne L23, de affi.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

vigente;

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

4.3.3. estrangeiros que não tenham reprêsentação legal no Brasil com poderes expressos paÊl

recebercitação e responde r ad m in istrãtiva ou judicialmente;

4.3.4.q uê sê enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ns 8.566, de 1993;

4.3.5.queestejamsobfalência,concursodecredores,concordataouemprocessode dissolução

ou liquidação;

4.4. Comocondição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do

sistema eletrônico, re lativo às seguintes declarações:

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mail: licitaobidos@omail.com

Óbidos - Pará
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4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ns 123, de 2006,

estando apta a usufruir do tratame nto favoÍecido estabelecido em seus Arts.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 prosseguime nto no certame;

4.4.1.2. nos ite ns em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o êfeito de o licitante não ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que microempresa,

e mpresa de pequeno porte.

4.4.2. que está 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 e m conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não êmprega me nor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo

7', XXXlll, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos dã lnstrução Normativa

SLTI/MP ns 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sançõe s previstas

em lei e neste Edital.

4.6. Não poderão participar também deste Pregão:

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 Públlca, enquanto
pe rdurarem os motivos dete rminantes da punição ou ató que seja promovida sua reabilitação;

4.6.3. Empíesário impedido de licitar e contratar com a Administração, durante o plazo da sanção

aplicada;

4.6.4. Empresário proibido de contratar com o Pode r Público, e m razão do disposto no art.72, § 8e, V,

da Lei ne9.@5/98;

4.6.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da lei ne8.429/92;

4.6.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9e da Lei ns 8.666/93;

4.6.6.1. Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9s da Lei ne 8.666/93 a

participação no certame de empresaem que uma das pessoas listadas no mencionado

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitação o u 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 compatívelcom o objeto deste

Pregão;

4.6.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recupera@
extraiudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -

ESTADO OO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ/MF no: 05.1 31.1 80/0001 -64
COM ISSÃO PERMA}.IENTE DE LICITAÇÃO

E-mail: licitaobidos@omail.com
Óbidos - Pará
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4.6.10. Sociedades integrantes de u m mesmo grupo econômico, assim entendidas aque las que tenham

diretores, sócios ou representantes legais comu ns, ou que utilizem recursos materiâis, tecnológi@s ou

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em

comum; Consórcio de empresa, qualquer q ue seja sua Íorma de constituição;

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

público ou Gestorda administração pública m u nicipal, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou

entidade da prefeitura Municipalde Óbidos e m que este exeÍça car8o em comissão ou função de conÍianp
por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de

be ns, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes.
4.6.12. Será realizada pesquisa junto ao cEls (cGU), junto ao cNJ (condenações cíveis por atos de

improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov. br/cnep), para

aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitaçóes ou de celebrar contratos com a

Administração Pú blica.

5. DO EllVlO IIA PROPOSTA

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.bllcompras.com e até a data e hora marcadas

para abertura da sessão, os licitantes deve rão e ncaminhar proposta com a descrição do objeto ofe rtado 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 propostâ com base no edital e seus anexos, sendo de sua

exclusiva responsabilidade o levantame nto de custos necessários para o cumprimento total das

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

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

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

e letrônico, dos seguintes campos:
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 cotado indicando, no que for aplicável, o mode§
prazo de validade ou de garantia, n ú me ro do registro ou inscrição do be m no órgão competente, quando

for o caso;
5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, have ndo dive rgê ncia

entre as condições da pÍoposta e as cláusulas deste Edital, inclu ind o se us anexos, prevalecerão as últimas.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisq ue r outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

5.6. O prazo de validade da proposta 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.! Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Comple menlar ne L23,

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,

quando for o caso;

5-7 -7.1. A indicação do campo "não" ape nas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei complementar nq 123, de 2m6, mesmo que seia

qualificada como microempresa ou empresa de pequenoporte;
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 enviadasjuntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e

somente após requisição do Pregoeiro.

Ruâ Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Paé
E-mail: licitaobidosíAo mail.com
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5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, suiêitarão â

licitante às sanções previstas neste Edital.

5.10. Todas as refe rênciâs de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obse rvarão o horário de

Brasília - DF.

5.11. O licitante será responsávelportodas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

e letrônico, assumindo como firmes e ve rdadeiras suas propostas e lances.

5.L2. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pe lo ônus decorrente da pe rda de negócios, diante da inobse rvância de quaisquer

mensagens e mitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

q,:rrQ0 ?REEflcHlMÉÍ{TO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá e nviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes cam pos:

6.1.1. Valorunitário etotal para cada item ou lote de ite ns (conforme o caso), em moeda corre nte

nacional;

6.1.2. Descrição detalhada do serviço/produto cotado, contendo as especificações do Termo de

Refe rê ncia indicando, no q ue for aplicáve l, marca, o modelo, prazo de validade ou de garanti4

poro os ltens/Lotes que estiver apresentondo proposto;

6.7.3. Deverá ainda apresentara composição de preço unitário de cada item ofertado na proposta

inicial;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência

e ntre as condições da proposta e as cláusu las d este Edital, incluindo sê us anexos, prevalecerão as últimas.

6.3. N05 valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisque r outros q ue incidam d ireta ou indiretame nte n a contratação.

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

respo nsa b ilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alte ração, sob alegação de eno,

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 ate ndendo Art. 48, § 3e, do Decreto ne 10.024, de 2079.

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 cu mpre os req u isitos estabelecidos no artigo 3" da LeiComple me ntar ne 123,

de2006,estãndoaptaausufruirdotratamentofâvorecidoestabelecidoemseusarts.42a49,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 seja

qualificada como microempresa ou e mpresa de peq ue no porte;

6.6.2.Declaraçãodequecumpreplenamenteosrequisitosdehabilitaçãoequesuapropostaestáem
conformidade com as exigências do Edital.

6.7. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser

confeccionadas e enviadas j untamente com a proposta de preços e/ou com os docu me ntos de habilitação, ou

após requisição do Pregoeiro.

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

licítante às sanÇões previstas neste Edital.
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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 portodas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assu mindo como firmes e verdade iras suas propostas e lances.

7. DAABÉRIuRA ol sessÃo, cusstrtclçÃooes eRoPosrAs E FoRmutlçÃo oe r*lcts.
7.1. A abertura da prese nte licitação dar-se-á e m 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 não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou

não aprese nte m ãs especificações técnicas exigidas no Te rmo de Refe rê ncia.

7.3.Serãodesclassificadaspropostasiniciaiscomvaloresqueapresentemindíciosdeinexequibilidade,as
quais ofereçam preçosglobal ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encârgos, ainda que o ato

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

7.4. Também será desclassificada a proposta que identifiquê o licitante.

7.5. A desclassificação 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 est

participarão da fase de lances.

7.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagensentre o Pregoeiro e os licitantes.

7.9. tniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo imediãtamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.
7.10. O lance deverá serofertado peloValot unitário.
7.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabe lecidas no Edital-

7.12. O licitante somente pode rá oferecer Iance ao último por ele ofertado e registrado pe lo siste ma.

7.13. O intervalo mínimo de dife re nça de valores e ntre os lances, que incid irá tanto em re lação aos la nces

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de RS 0,01 (um

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

segundos e o íntervolo entre lonces nõo poderá ser ínt'erior o três (3) segundos, sob peno de serem

outomaticamente descortodos pelo sistema os respectívos lonces.

7.15. Sero ddotado poro o envio de lonces no pregõo e[etrônico o modo de disputo "oberto", em que os

licitontes opresentarão lonces públicos e sucessivos, com prorrogoções.

7.16, A etopa de lonces do sessõo pÚblico terá duroção de dez mínutos e, opós isso, será prorrogodo

dutomoticdmente pelo sistemo quando houver lonce ofertodo nos últimos dois minutos do periodo de

duroção da sessão pública.

7.!7. A prorrogação outomátíco da etopo de lances, de que trdta o item onterior, será de dois minutos e

ocorrera sucessivomente sempre que houver lonces enviodos nesse período de prorrogoçõo, inclusive no

caso de lonces intermediários.
7.18. Nõo hovendo novos lonces na formo estabelecido nos itens onteriores, o sessõo público encerror -5€-

á outomoticomente.
7.19. Encerrodo a íose competitivd sem que hoio o prorroqcçõo automdticd pelo sistema, poderá o

pregoeiro, ossessorodo pelo equipe de opoio, justiÍicodomente, admítir o reinício do sessão público de

lonces, em prol da consecuçõo do melhor preço.
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7.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

T.2l.Duranteotranscursodasessãopública,oslicitantesserãoinformados,emtemporeal,dovalordo
me nor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.22. N o caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorre r da etapa competitiva do Pregão, o sistêma

eletrônico pode rá permanecer acessível aos licitantes para a rece pção 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 reiniciâdasomenteapósdecorridasvintêequatrohorasda
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, nosítio e letrônico utilizado para divulgação.

7.24. O Critério de julgame nto adota do será o menor preço, conforme definido neste Edital e se us anexos.

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

7.26. Em relação a itensnão exclusivos para participação de microempresas e empresasde pequeno

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receitâ

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identif icará em coluna própria as microempresas e

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocad4

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o f im de aplicar-se o

disposto nos Arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, regulame ntada pe lo 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 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão

consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.28. A me lhor classificada nos te rmos do ite m ante rior terá o direito de e ncaminhar uma última oferla
para desempate, obrigatoriame nte em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)

minutos controlados pelo siste ma, contados após a comunicação automática para tanto.

7.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

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

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 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 microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrem nos inte rvalos estabelecidos nos subitensanteriores, será realizado sorteio e ntre

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá aprese ntar melhor oferta.

7.31. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus à
margens de preferência, conforme regulamento.

7.32. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de

maneira que só poderá haver e mpate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou e ntre lances finais

da fase íechada do modo de disputa abe rto.

T.33.Havendoeventualempateentrepropostasoulances,ocritériodedesempateseráaqueleprevisto
no art.39, § 29, da Lei ng 8.556, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens

produzidos:
7.33.L no pais;

7.33.2 por e mpresas brasileiras;
7.33.3 por e mpresas q ue invistam em pesquisa e no desenvolvime nto de tecnologia no País;

7.33.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista e m 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 e mpate, a proposta ve ncedora será sorteada pe lo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.
7.35. Ence rrada a etapa de e nvio de lances da sessão pú blica, o pregoeiro deverá e ncaminhar, peb

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja

obtidamelhorproposta,vedadaanegociaçãoemcondiçõesdiferentesdasprevistasnesteEdital.
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A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demab

7.37 Após a negociação do preço, o Pregoe iro iniciará a fase de aceitação e ju lgame nto da proposta'

;*§*&W
íi. Éncenaaa a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço e m relação ao máximo estipulado para contratação neste

Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo ú nico do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto

n.e 1O.OZ4/2OL9.

8.2. O preBoeiro convocará o licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 120 (cênto e vinte)

minutos, envie â proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhad4 se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neíe
Edital ê já a prese ntados, pormeio de campo próprio dosistema, sob pêna de desclassificação.

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 eletrônico, números do CNPJ e da inscriÉo Estadual e Municipal (se

houver);

b) O preço unitário 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 corrente

nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas

decorrentes da execução do objeto;

c) Apresentar a composição de preço unitáÍio em cada item ofertado;

d) Tanto a proposta inicial quanto a proposta reaiustada deverão vim acompanhadas de

composição de preço unitário para cada item que for ofertado, caso a licitante seja

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

plataforma compras bll. A ausência recairá na desclassificação da proposta apresentada.

e) A descrição do serviço e/ou produto cotado dê forma a demonstrarque atendem as

especificações constantês no Termo de ReÍerência, Anexo I deste Edital;

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data

prevista para abertura da licitação;

g) Preço unitário e total;

h) lndicação 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 (duas) horas via sistema, as

seguintes documentações:

a) DeclaraÉo expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretÃ e

indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e

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

integral do objeto deste Editale seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
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b) Declaração do licitante de que desde já sê compromete a cumprir o prazo de ent rega

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer pe nalização desta Administração;

c) Declaração de que o prazo de validade de cada itêm, não será infe rior 12 (doze) meses, a contâr

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

validade mais curto por Íazões técnicas comprovadas;

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

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

licitante, com o ne da identidade do declarante;

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

fizerem necessárias;

f) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;

g) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;

h) Declaração de que concorda com os te rmos do edital;

i) Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 5% de

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

quad ro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, Art. 28, § 6e;

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

independente, de acordo com o que é estabelecido na lnstrução Normativa Na 2 de 16 de

setembro de 2009 da SLTI/MP;

k) Declaração de quê não possui em seu quadro de pessoalservidor público do PodeÍ Executivo

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

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

l) Declaração de que a licitante obriga-se a garantiÍ que o obreto desta licitação, se rão fornecidos

de acordo com as especificaçôes def inidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as

condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

m) As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementat ne tZ3/2W6,

deverãoapresentarDeclaraçãoqueseenquadramcomoME/EPP,equenãotemnenhum
dos impedimentos do §4e do Art. 3e 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 subite ns 8.2. 1.1, e item 8.2.2, ou o descumprimento das diligências

determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da prop osta, se m prejuízo da instau ração

de proce sso sa ncionató rio contra o licitante.

8.3.Emnenhumahipótesepoderáseralteradooconteúdodapropostaapresentada,sejacomrelaçãoaprazo
e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos

originais, ressalvadas apenas aquêlas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a

alteração representârcondições iguaisou su periores às oriSinalmente propostas.

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço finalsuperior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne L455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4.1. Considera-se inexequÍvela proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatÍveis com os preços dos insu mos e salários de me rcado, acresciJos

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites

mínimos, exceto quando se reíerirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,

para os quais elê renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração
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incluindo os demais licitantes.

8.7.2. os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorre r atraso na e ntrega, sem justificativa aceita

pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a

proposta do licitante sêrá recusada.

8.8. Se a proposta ou lance vencedorfor de sclassificad o, o Pregoeiro examinará a proposta ou lânce

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, iníormando n o" cha( anovadata e horário paÍa

a continuidade da mesma.

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

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociâr a obte nção de melhor preço, vedada a negociafo

em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passarà subsequente,

poderá negociar com o licitante para quê sêjã obtido preço me lhor; e

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova

verificação, pelo sistema, da eventualocorrência do empate ficto, previsto nos artigos tl4 e 45 da LC ns 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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8.5. 5e houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de

esclarecimentoscomplementares,serãorealizadasdiligênciasparacomprovaçãodaexequibilidade.

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

prevlstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para ate nder à

exigência deste edital, findo o prazo estabe lecido no item 8 2.

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vists
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no

sistema com, no mín imo, vinte 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" p,azo Íazoável para tânto, sob penâ

de não aceitação da proposta.

8.6.2. O prazo estabe lecido pe lo Pregoe iro pode rá se r p rorrogad o por so licitação escrita e .iu stif icada

do licitante, formulada antes de f indo o prazo estabe lecido, e formelme nte aceito pelo Pregoe iro.

8.6.3. De ntre os d ocu me ntos pass Íve is de solicitação pe lo Pregoe iro, destaca m -se os q ue conte nham

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

de outras informações pertinentes, a exemplo decatálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por

me io eletrônico, oU, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Prego eiro, se m prej uízo do

seu ultêrior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de q ualidade 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 aceitação da proposta.

8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do

procedimento para a avaliação das amostrâs, cu.ia presença será facultada a todos os interessados,

E-mai I : IqilaqUirbsl@gI0êiLcgE
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8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microe mpresas 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 eve ntual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2m6, seguindo-

sea disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos infe riores, se a proposta do licitan te vencedor não

ate nd e r ao q u antitativo tota I e stimado pa ra a contratação, re spe itada a orde m de classificação, pode rão ser

convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta

vencedora.

8.L4. A proposta original, com todos os requisitos do item 8.2.1.1, deverá ser encaminhada em envebpe
fechado e identif icado com dados da e mpresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) d ias úteb,
contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, 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. DAHABIUTAçÃO

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
pa rticipação, especia lme nte qua nto à ex istê ncia d e sanção q ue impeça a participação n o ce rta me ou a futu ra

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SrCAF;

9.1.1.1. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -

SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em rêlação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal, trâbâlhista e à q ualificação econômico-financeira conforme disposto nosArts. 4s, caput
8e, § 3e, e 43, lll, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG ne 2, de 2010, ou seu Certificado de
Registro Cadastraljunto ao SICAF, os quais terão sua validade e autenticidade conferidas;

9.L.2. Cadastro Nacionalde Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geràl
da U nião (www. Dortaldatranspare ncia.gov. br/ceis );

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido
pe lo Conse lho Nacional de J ustiça ( www.cni. ius. brlimorobidade adm consultar reouerido. oho ).

9.1.4. Certidão de licitantes lnidôneos, mantida peloTribunal de Contas da União - TcU;

9.1.5. A consulta aos cadastros previstas nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4. será realizada em nome da

e mpresa licitantê e também de seu sócio ma.ioritário, 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
administrativâ, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

condição de participação.

9.1.7. Os licitantes que estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -

slcAF, além do nívelde credenciamento exigido pe la lnstruçâo Normativa SLTI/M PoG ns 2, de 2010,

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e

trabalhista, Qualificação Técnica ê Qualificação Econômico-Financeira.
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9.1.8. A licitantê cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum

documento com validade vencida, deverá e ncamin har o respectivo documento a fim de comprovar a

sua regularidade.

9.1.9. As licitantes que estiverem cadastrados ou não no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF, 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 Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico -Financeira e Qualificação

Técnica:

9.2. REIÁÍIVOS À HABTUTAçÃO IURíUCA:

a) lnscrição no Registro Público de Empresas Me rcantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o

caso de empresário individual;

b) Para licitante microempreendedor individual - MEl, Certificado da Condição de Microe m preendedor

lndividual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio

www. po rta ldoe mpre€q{e !9!.-go!.b[;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa lndividual de Responsabilid ade

Limitada - EIRELI;

d) Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde

opera, com averbação no Retistro onde tem sede a matriz;

e) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, a companhada de prova de diretoria em exercício;

f) lnscrição do ato constitutivo no Registro civil das Pessoas lurídicas do local da sede do licitante,

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

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

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.7 , de 1971;

h) decreto de autorização, em se tratando de em presa ou sociedade estrangeira e m fu ncionamento no Paí5

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

assim o exigir;

i) cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios se houve r.

9.2.L. Os documentos acimo deverõo estar ocompdnhados de todas ds ofterdções ou do consolidafio

respectivo.

9.3. RE|ÂNVOS À REGUTARIDADE FISCAT E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Câdastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CN PJ, iuntamente com o seu QsA (Quad ro

de Sócios Ad ministradores). A empresa deverá apresentar um único CNPJ, não podendo filialou subsidiária

substituir matriz quando esta for a licitante e vice -ve rsa, com a devida 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 licitante, pe rtinente ao seu ramo de atividade e compatívelcom o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede

da lícitante, ou outra equivalente, na forma da le i;

c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida Ativa

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 pê la Secretaria da Receita Federal;
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c.2) Faz pane da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as CenldÔes Negatlvas de

débitos Tributária e Não Tributária, emitida pe la 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 andame nto, caso contrário o Pregoeiro (a) poderá suspender o certame

até que se verifique as devidas autenticidades;

c.3) Faz parte da prova de regu laridade para com a Fazenda Municipal, por me io da Ce rtidão Conjunta

Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, da sede da empresa;

c.3.1) As êmpresas cuio município sede não faça constâÍ todos os tributos em uma mêsma

certidão, deverão aprese ntar quantas ce rtidõe s sejam necessárias, para comprovação de sua

situação em relação a todos os tributos.
d) provâ de regularidade junto ao Fu ndo de G arantia por Te mpo dê Se rviço - FGTS (CRF), emitido pelo site da

Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos

por lei.

e) prova de inexistê ncia de débitos inadimplidos pe rânte a J ustiça do Trabalho, med iante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do TÍtulo Vll-A, da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne. 5.452, de 1p de maio de 1943 (Lei ne.12.2140, de 12 de abril de 2011),

expedida eletronicame nte, acompanhado das Certidões Negativa de lnfrações Trabalhistas que tratam de

Controle de Processos de Multas e Recursos, em atendimento a Portaria MTP n" 66712O2f, expediJa

eletronicâmente através da Secretaria de lnspeção do Trabalho, bem como a apresentação da certidão de

açõe s tra balh istas de jurisdiçãodo Estado da sede da licitante;

9.4. REIAÍVOS À QUAUFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ne 11.l'01, de

9.2.2005), juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,

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

data não superior a 90 (nove nta) dias da abe rtura do certame, se outÍo prazo não constar no (s) documento(s);

b) Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federalde competência da unidade jurisdicional da

sede da Licitante, em nome da pessoa jurídica e do(s) sócio(s) da empresa, e m data não supe rior 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 Judiciais) originária do site www.tjdft.jus. br, em nome da pessoa jurídica e do(s) sócio(s) da

empresa. A(s) certidão(ões) cível(eis) ate nde(m) ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.666/1993;

c) O Balanço patrimonial e demonstrãções contábeis do último exercício social, já exigÍveis e apresentados na

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

empresa, devendo contera assinatura dos sócios e do contador ou por outro profissional equivalente,

devidame nte 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 (CND) emitidas pelo

Conselho Regional de Contabilidade (CRC), CERTIF ICAN DO que o(a) profissionale ncontra -se habilitado para o

exercício da profissão contábil, de acordo com a Resolução ne 1.637/2021- CFC,iuntamente com a certidão

simplificada, que deverá acompanhar a documentâções acima aludidas, comprovando estar o mesmo em

vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame, e cêrtidão

es pecíf ica de arq u iva me nto e de participação societá ria e m itidas pe Ia J u nta come rcial;

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, atrãvés da

aprese ntação dos cálcu los abaixo, porproÍissional competente:

- Índ ice de Liquidez Geral (lLG ) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido Pela fórmu la:
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ii N" /5?

AC + RLP

LG = ----------------- = 1,0
PC + PNC

- Índicede Liquidezcorrente(lLc) não infe rior a 1,0 (um inteiro), obtido pe la fórmula:

AC

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

PC

- índ ice de Solvência G eral (lSG)nãoinferiora1,00(um),obtidopelafórmula:

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

PC+ PNC

- índice de End ividamento Geral (lEG ) não supe rior a 0,50 (cinque nta ce ntésimos), obtido pe la fórmu la

PC + PELP

EG=------------------ = 0,50
AT

Onde:

AC-Ativo Circulante

RLP-Realizável a Longo Prazo

PC-Passivo Circulante

PNc- Passivo Não Circulante

ELP-Exigível a Longo Prazo

PELP- Passivo Exigívela Longo Prazo

AT- Ativo Total

e) A não aprese ntação do cálculo será realizado pe la comissão técnica através do balanço patrimonial;

f) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) re p rese ntante(s) legal(is) e do contador responsável da

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

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

g) As empresas com me nos de 01(um) ano de existê ncia, que ainda não te n ham balanço de e ncerramento 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, obrigaçõese patrimônio líquido relativo ao períodode sua existência;

h) Para sociedade anônima, cópia autenticada da pu blicação do balanço patrimoniale m Diário Oficial ou jornal

de grande circulação da sede da licitante;

i) Demonstraçôes contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil d igital através do Sistema Público

de EscrituraÇão Digital - SPED deverão ser aprese ntados com autenticação da J unta Comercial;
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9.5. RE|ÁTTVOS À QUALTFTCAçÃOTÉCNICA:

a) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, êxpedido(s) por pessoa

jurídica de direito público ou privado, que comprove(m), que a proponente já fornecêu ou executou servips
pertinentes e compatÍveis com ob.ieto deste edital, considerando-se compatível o fornecime nto ou execufo
ânterior de se rviços com as seguintes características:

a.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriame nte, possuir a relação do(s)

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

b) Declaração que cumpre os requ isitos de habilitação, conforme Anexo ll, Modelo ''a";

c) Declaração, obse rvadas as penalidades cabíveis, de lnexistê ncia de fato impeditivo da habilitação,

d) Declaração 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 qualquertrabalho,

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inclso XXX|lldo art. 7e da Constituição

Federalde 1988 (Lei n.e 9.854, de 1999), ;

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 Pregoe iro após sua solicitação no sistemaeletrônico

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

reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário do(a) 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, juntamente 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 inabilitaçãô da licitante;

9.5.3.. Não serão ace itos documentos com indicação de CN PJ diferentes, salvo aque les legalmente permitidos

9.5.4.. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empÍesa de pequeno Porte ou sociedade

cooperativa, e uma vêz constatadâ a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistemâ

e letrônico, comprovar a regularização. O prazo pode rá se r prorrogado por igual período

9.5.5.. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior ãcarretará a inâbilitação do licitante,

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, se ndo facultada a convocação dos licitantes remanesce ntes,

na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade coope rativa com algu ma restrição na docume ntação fiscal, será concedido o mesmo pftlzo

para regularização.

9.5.6.. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docume ntos exigidos, o PreSoeiro suspe nderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a contin uidade da mesma.

9.5.7. Será inabilitado o licitante q ue não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exígidos, ou apresentá-los e m desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova ve rificação, pelo sistema, da eventualocorrência do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2mO seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação

da proposta su bsequente.

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

9.5- 10. O p regoe iro pode rá consu ltar s Ítios oÍicia is d e órgãos e e ntid ades e misso res de ce rtidões, para vê rificar

as condições de habilitação das licitantes.
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9.5.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estarem nome da licitante, com

indicação do número de inscrição no CNPJ.

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

documentos reque ridos no presente Edital e seus anexos, inclusive no que 5e refere as certidõ es.

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

traduçãoparalínguaportuguesa,efetuadaportradutorjuramentado,etambémdevidamenteconsularizados
ou registrados no cartório de títulos e documentos.

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

apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

9.5.15. Em se tratando de f ilial, os documentos de hâbilitação jurídica e regu laridade f iscal deve rão estar em

nome da filial, exceto aq ueles que, pela própria natureza, são emitidos somente e m nome da matriz.

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 antes 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 enceminhar os documentos constante, em nome da empresa licitante e

também de seus sócios, porforça do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas

ao responsávelpela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da quâl seja sócio majoritário.

9.5.18. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na

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

por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamênto do

débito e a emissão de eve ntuais certidões negativas ou positivas com efeito de ce rtidão negativa.

9.5.19. O prazo para regularização fiscal e trabalhista se rá contado a partir da divulgação do resu ltado

da fase de habilitação.

9.5.20. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pÚblica,

quando requerida pela Iicitante, mediante apresentação de justif icativa.

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 preju ízo das sanções previstas neste Edital

e facultará ao Pregoeiro convocaras licitantes remanescentet na ordem de classificação.

9.5.22. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, ainda, eÍn

casos espeofrcs se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará â proposta subsequente ê âssim

sucessivamente, na ordem de classificação, até a se leção da proposta que melhor atenda a este Edital.

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

9.6.ORIENTAçôES GERAIS SOBRE A HABILITAçÃO

Rua Deputâdo Raimundo Chaves, no 338 * Centro - CEP: 68.250-000 -
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9.6.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados

exciusivâmente por meio de campo próprio no Sistemê, conforme preconiza o art. 26 do Decreto

Federalng 10.024119;

9.6-2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estartodos em nome e CNPJ da matriz ou

todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam serfornecidos à

matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado

9.6.3. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida peb

órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública
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9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

deste pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperaçãoludiciale Extrajudicial

que deverá estardatada dos últimos 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 também de seus sócios, porforça do artigo 12 da Lei n"

8.429, de 1.992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de

improbidade administrativa, a proibição de contrataÍ com o Poder Público, inclusive por intermédb

de pessoajurídica 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 inabílitado o licitante que não comprovarsua habilitação, seja pornão apresentarquaisquerdos

documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabe lecido neste Ed italou deixar de e nviãr

a documentação de habilitação por meio de campo próprio do sistema quando solicitado pelo

pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

No lulgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar enos ou Íalhas que não

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

fundamentado, registrado em âta e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para firc
de habilitação e classif icaÉo.
No casode inabilitação, haverá nova verificação da eventualocorrênciadoempateficto, previsto nos

artigos 44 e 45 da LC nç 123/2ú6, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da

proposta su bsêquente.
seapropostanãoforaceitável,ousealicitantenãoatenderàsexigênciasdehabilitação,oPre8oeirc,
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a sele@

da proposta que melhoratenda a este edital.

O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá promover diligências necessárias para

averiguar a conformidade dos documentos apresentados, 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.

9.6.7.

9.6.8.

9.6.9.

9.6.10.

9.6.11.

9.6.12.

9.7. OO nECUnSO
9.7.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de

recurso

9.7.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitantê

vencedora.

9.7.3. O pÍegoeiro examinará a inte nção de recurso, aceitando-a ou, motivadame nte, rejeitando-a, em campo

próprio do sistema.

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

próprio do siste ma, no prazo de 3 (três) dias, ficando as de mais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar

contrarrazões, também via siste ma, e m igual prazo, q ue começará a correr do té rmino do prazo da recorrente.

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

aos interessadoS,

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

autoridade compete nte.

9.7.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamênto.

Rua Deputado Râimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mail: licitaobidos@qmail.com
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9.& DA REABERruRA DA SESSÃO PÚBLICA

9.8.1. A sessão pública poderáserreabertâ:

9.8.2. Nashipótesesdeprovimentoderecursoqueleveàanulaçãodeatosanterioresàrealizaçãodasessão
pública precedente ou em que seja an u lada 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 classificado 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 da LC ne LZ3|2N6. Nessas hipóteses, serão adotados os

procedime ntos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.8.4. Todos os licitantes re manesce ntes deve rão se r convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.8.5.. A convocação se dará por meio do sistemã 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

responsabilidadedo licitante manterseusdadoscadastrais atualizados.

9.9; OÀ AtrrUÍXCÂÇÃO E HOMOIoGAçÃO
9.9.1. O objeto da licitação será ad.iudicado ao licitante declarado vencedor, por âto do

Pregoeiro, caso não haja intêrposição de recurso, ou pela autoridade competente, aÉs

a regular decisão dos recursos apresentados.

9.9.2. ara se promove r o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional,

ampliação da eficiência das políticas bll, o incentivo a inovação tecnológica e o

tratamento diferenciado e simplificado para as M PE's, a Autoridade Competente podeó

.iustif icadame nte, dar prioridade na contratação de MPE's que seja sediada local ou

regionalmente, e que possua oferta até ly/o (dez por cento) superiores em relação ao

melhor preço válido, desde que este não seja M PE consid erada local/regional.

9.9.3. Entende-se como empresa sediada regiona lmente, aquela que possua registro no Estado

do Pará, em uma das Cidades re lacionad as no (Anexov)deste Edital

9.9.4. Para fins de aplicação da propriedade de contratação prevista no artigo 48, § 3a da Lei

Complementar 123/06 a MPE sediada local ou regionalmente fará .ius aos mesntos

beneÍícios, sendo, portanto, de nominada genericamente de M PE Regional'

9.9.5. A condição de MPE Rêgional será verificada no momento do encêrramento da fase dê

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

listados deste Edital.

9.9.6. Para fins de participação do artigo 48, § 3e da Lei complementar 123/2m6, entende-se

como melhor preço válido, a melhor oferta para o item na fase de lances feita por u m

licitante habilitado.
9.9.7. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos prâticados, a autoridade

competente homologará o proced imento licitatório.

10. OAArA DE REG§rnO OC PnEçOS

10.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de o5(cinco) dias, contados a partir

da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade

encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem pÍejuízo das sanções

previstas neste Edital.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 - Óbidos - Pará
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10.2. Ahernativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade para

assinatu ra da Ata de Registro de Preços, a Administração pode rá encaminhá-la para assinatura, mediante

correspondê ncia postalcom aviso de recebime nto (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s)

no prazode 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, q uando solicitado pelo(s) licitante(s)vencedor(s), durante

o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

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

constantes no Te rmo de Refe rência, 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

competitivã, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demab

condições.
10.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Precos será de 12(dozel meses, contados a partir da dâte de

sua assinatura, conforme dêtêrmina o art. 12, do Decreto Fede ral ns 7A92/2013.

rL DO TERMO t'E COI{TRATO (n' OUTRO INSTRUMENTO

11.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato

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

contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.
11.3. De ntro do p razo de validade da Ata de Registro de P re ços, o fo rne ced or registrad o pod ê rá se r convocado

para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação.
11.4. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma ún ica vez

por igual pe ríodo, de sde que oco rra motivo j ustif icado e ace ito pe le P rêfeitu ra M u n icipel.

11.4.1. Alte rnativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitu ra Municipal

poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e

devolvidonoprazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data deseu recebimento.

ll.4.Z. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

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

decadênciadodireitoàcontratação,semprejuízodaspenalidadesestabelecidasnesteeditã1.
11.4.3. Por ocasião da assinatura do contrato, se rá exigida a comprovação das condições de habilitação

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

contrato.

11.5. O Te rmo de contrato Anexo lV de ste Ed ita l, o u instru me nto equ ivale nte, estabelecerá as h ipóteses, p razo

e condições de prestação das garantias.

11.6. O prese nte Editalfará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta aprêsentada

pela licitante vencedora.
LL.1. Se rá designado um Fiscal paraocontrato,quedesempenharáasatribuiçõesprevistasnalei'
11.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

11.9. 5e o adjudicatário, no ato da assinatura do Te rmo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas

condições de habilitação, ou quando, injustificadame nte, recusar-sê à assinatu ra, poderá se r 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

previstas neste Edital e das demais cominaçÕes legâis.

là.*nQnEAJU5ÍE
12.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato ou outÍo

instrume nto, anexo a este Edital.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
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12.2. As contrataçôes decorrentes dã Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às

... .... disposições contidas no art. 65 da Lei n' 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2073.

1.:I DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprese ntação da

Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos p rod utos/se rviços fornecidos, através de ordem

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado.
13.2.O pagamento somente será autorizado depois de efetuadoo "atesto" pelo servidor competente,

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

se rviços/ prod utos efetiva mente ex ecutados/entregues.
13.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal hipótese

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

contratual.
13.3. Havendo e rro na apresentação da N ota Fiscal/Fatu ra ou dos docu me ntos pertine ntes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira
pende nte, decorrente de pe nalidade imposta ou inad implê ncia, o pagame nto ficará sobrestado até que

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á

após a comprovaçãoda regularização da situação, não acarretandoqualquerônus para a Contratante.
13.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

paBamento.
13.5. Quando do pagame nto, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicáve l.

13.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
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 faz
jusaotratamentotributáriofavorecidoprevistonareferidaLeiComplementar.

13.6.Noscasosdeeventuaisatrasosdepagamento,desdequeacontratadanãotenhaconcorrido,dealguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação finance ira devida pe la Contratante,

entre a data do vencime nto e o efetivo adimpleme nto da parcela, é calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

14. DAS SANçÕES ADn nN§TRATTVAS
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei ne 10.52O de 2002, o

licitante/adjudicatário que :

14.1.1. lnexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;
14.1.2. EnsejaÍ 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. cometerfraude fiscal;
14.1.6. Não mantivera proposta;

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará

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 compe nsação financeira = 0,00016438, assimapurado:
I = 0,00016438

t= (r4 t= (6/100I

Tx = Pe rcentualda taxa a nual = 5%. 365
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14.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como lúE/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o e ncerrame nto da f ase de lances.

14.3. A penalidade de multa pode seraplicada 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/adju d icatá rio, observando-se o procedimento

previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

14.5. A âutoridade competente, nâ aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrãtor, o caráter educativo da pe na, bem como o dano causado à Administração, obse rvado o princípio

da proporcionalidade.

14.6. A Contratada que cometerqualquer das infrações discriminadas no item 17.1 acima ficará suieita, sem

prejuízoda respo nsabilid ad e civil e criminal, às segu intes sançõe s:

14.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuâos

signif icativos para a Contratantei
14.6.2. Multa moÍâtória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificâdo sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de trinta dias;

14.6.3. Multa compensatória de 10l" (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecuçãototal 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;

t4.6.4.

14.6.5.

14.6.6.

Suspensão de licitar ê impedime nto de contratar com o órgão ou e ntidade Contratante, pelo

prazo de até dois anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a ÍeabilitaÉo
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sêrá concedida sempre que a

Contratada ressa rcir a Contrata nte pe los p reju ízos ca u sad os;

Tambémfica sujêitoàs penalidades doart. 87, llle lV da Lei ns 8.666, de 1993, a Contratada
que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquertributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

15. DA TMPUGNAçÃO ÂO §UTÀt E DO PEDIDO DE E§CLAEECIMENTO

15.1. Até 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 rece bime nto da im pugnação.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15.5. Os pedidos de esclarecime ntos referentes a este processo licitatório deverão se r e nvia dos 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 Edital.

15.6. As impugnações e pe didos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre vistos no certame.

Rue Deputâdô Râimundo Châvês, no 338 - Cêntro - CEP: 6a 250-000 - óbidos - PaÉ
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14.1.7. Não assinar a ata de rêgistro de preços quando convôcado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
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15.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos

autosdo processo licitatório e estarão d ispon íve is para consulta por qualquer interessado.

16, , DÂ ADESÃO À ATA DE f,r6§IRo DE PREçOS

16.1. De acordo com o art.22, § 9e do Decreto ne 7.892, de 2013 A ata de registro de preços, durante sua

validade, poderá serutilizada por qualquerórgão 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 ne Lei ne

8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

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 obrigações ante riorme nte assu midas com o órgão ge re nciador e órgãos participantes.

16.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, porórgão ou

entidade, a cem por ce nto dos quantitativos dos ite ns do instrumento convocatório e registrados na 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

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes, inde pe ndente do n úme ro de órgãos não participantes que eventualme nte aderi re m.

16.5. Ao órgão não participante que aderirà ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento peb

fornecedor das obrigações contratualmênte 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 ge re nciador.

16.6.Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivara contratação

solicitada em até nove nta dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

17. r)ÀS EISPOSTçÔES GERÂ6
17.1. Não have ndo expedie nte ou ocorrendo qualq uer fato supe rveniente q ue impeça a realização do ce rtame

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo

Pregoe iro.
17.2.Nojulgemêntodaspropostesedahabilitação,oPregoeiropoderásanarerrosoufalhasquenãoalterem

a substância das p ropostas, dos docu me ntose sua validade jurídica, mediante despacho fundame ntado,

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

classificação.
1.7.3. A homologação do resultado desta licitação não implÍcará direito à contratação

17.4. As normas 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.

1.7.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, inde pende nte mente da

condução ou do resultadodo 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 vencime nto. Só se iniciam e vencem os prazos e m dias de ex pedie nte na Adm inistração.

17.7. O desãtendime nto de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do Iicitante, desde

que seja possíve lo aprove itamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.8. Em caso de d ivergência entre disposições deste Editale de seus anexos ou demais peças que com põem

o processo, prevalece rá as deste Edital.

17.9. A presente licitação não importa, necessariamente, e m contratação, pode ndo a Prefe itu ra Mu nicipal 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

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

Rua Deputado Raimundo Châves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -

f'.j

J:

E-mail: licitaob idosaÔo mail.com
Óbidos - PaÍá



zt^t

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CN PJ/|,r,4 F no: 05.'131 .180/0001-64
COIVISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

tb)

17.LO. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no e ndereço eletrônico www..orR. br, nos d ias úteis, no qual

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

18. DOS ANEXOS:

18.1. lntegrameste Edital, para todosos fins eefeitos,osseguintesanexos:
18.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;
18.1.2. AN EXO ll - Mode lo de Proposta de Preços;

18.1.3. ANEXO lll- Minuta da âta de registro dê preços;

1.8.1..4. AN EXO lV - Minuta de Contrato;
18.1.5. AN ExO V - Relação dos M unicípios Regionais.

óbidos/PA, 28 de novembro de 2022

Marieta Mendonca Pinhei
Pregoeiro(a) Municipal
Decreto na 681/2021

Rua Deputado Râimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 -
E-mail: liÇitaobidos@omail.com

Óbidos - Pará
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ANEXO I

TERMo oe nereRÊrucra

Gontratação de empresa especializada para aqulslção de Bombas submersas,
destinado à manutenção da Prefeitura Municipal de Obidos e Suas Secretarias e Fundos
Agregados, conforme condiçôes, quantidades e exigências estabelecidas neste termo de
reÍerência.

R$ 3.755.247,00 - três milhóes, setecentos e cinquenta e cinco mil,
duzentos e quarenta e sete reais, o valor êstimado foi obtido com base nas
pesquisas realizadas pela SEM POF.

1.3 Base Legal:
Os objetos deste termo de refêrência, ênquadram-se na classificação de bens
comuns, nos termos da Lei n' 10.520, de 2002.

í.4 Período de Contratação:

2.í Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e lnfraestrutura - SEURBI
CNPJ: 05.131.180/000í-64
End.: Av. Nelson Sousa No 681
Bairro: Fátima Cidade: Obidos Estado: Pará
CEP: 68.250-000
Secretário(a) Municipal: Máira Dyana Pereira de Souza

Datar/ano: 1 41 061202'l

2.2 Secretaria: Secretaria Munici al de Educa ão - SEMED

Decreto n': 40312021

CNPJ: 30.971.25710001-51
End.: Trav. Rui Barbosa No 463
Bairro: Centro Cidade: Obidos Estado: Pará
CEP: 68.250-000
Secretário(a) Municipal: Maria Zilda Bentes Souza
Decreto n": 00312021 Data/ano: 0110112021

2 - Solicitante
2.3 Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES

End.: Rua Doutor PicanÇo Diniz S/NO

Bairro: Centro Cidade: Obidos
CEP: 68.250-000
Secretário(a) Municipal: Aldanete dos Santos Farias Viana
Decreto n": 02012021 Data/ano: 0410112021

No 330

2.4 Secretaria: Secretaria Munici al de Saúde - SEMSA
CNPJ: 1 1.884.8í8/0001-30
End.: Rua Almirante Barroso
Bairro: Centro Cidade: Ôbidos Estado: Pará
CEP: 68.250-000
Secretário(a) Municipal: Ana Elza de Andrade Tavares

Data/ano: 011011202'lDecreto n": 00212021

Ruâ Deputâdo Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 - Óbidos - Pará
E-mail: licitao bidos@o mail.com

!

1

1.1 Objeto:

1.2 Custo Estimado
Apurado:

Exercício de 20222023.

2 - Solicitante

2 - §olieitantê

CNPJ: 1 5.494.605/0001 -53

Estado: Pará

2 - Solicitante
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o

os Fiscais serão designados através de portarias emitidas pelas secretârias requisitan

anexo

tes que estarão ern

Os Fiscais f icarão responsáveis pela verif icação da qualidade dos produtos rece

atestar, assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do termino do contrato ao(a)
bidos, datar e

Secretário o ta ueo a mesmo ncia do contrato;a tome as devidas rovidências a v

A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal
aos quais competirão: Receber e Verificar a qualidade
serviço, pela Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas

(is), indicado(s) neste Termode referência
dos produtos recebidos, Datar, Atestar o
que surgirem no curso da execuÇão do

contrato, e de tudo darão ciência à Admini str ão;

O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execu ão do cÕntratoi

d)

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a respo
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou

nsabilidade da fornecedora,
resultante de imperfeições
de qualidade inferior, e, na

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e

, de conÍormidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de '1993

próprio todas as ocorrências relacionadas com a
ês e ano, bem como o nome dos funcionários
or necessário à regularização das faltas ou deÍeitos

O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro
execução do contrato, indicando hora, dia, m
eventualmente envolvidos, determinando o que f
observados e encaminhândo os apontamentos à autoridade competente pâra as providêncies

E
E
E

4 - Locais os ltens

NEIíEnd.: Av. Nelson Souza
4.1 Local: Secretaria Munici I de Saneamento Urbanismo e lnfraestrutura - SEURBI

Bairro: Fátima
4.2 Locali Secretaria M unici al de Educa o - SEMED

No 463End.: Trav. Rui Barbosa
Bairro: Centro
4.3 Local: Secretaria Munici I de Desenvolvimento Social - SEMDE S

S/N"End.: Rua Doutor PicanÇo Din tz

4.4 Local: Secretaria M unici al de Saúde - SEMSA
Bairro: Centro

Bairro: Centro
No horário das 08:00 às '14:00, nos dias de segun t,cs nos feriados Nacional, Estadual eda à sexta, exce
Municipal

tr@

Á presente aquisição do objeto justifica-se para atender a necessida

d'água submersas, que considerando o tempo de vida útil dos equipamentos e o desgaste natural do

tempo, que vem ocasionando problemas/queimas constantes nas mesmas, pre.judicando dessa forma o

funcionamento normal dos departamentos, repartições, escolas, centros de referências, postos de saúde

etc. os equipamentos adquiridos serão utilizados em substituição àqueles que já estão

de de substituição de bombas

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 -
E-mail: !9ilêqukl9s]@9!!!ú=-a-s![

óbidos - Pará

ií-'

t i:.r

e)

cabÍveis.

No 330End.: Rua Almirante Barroso

5- da
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danif icados/queimados, bem como, para as secretarias relacionadas nêste termo de referência, já que as

bombas são de vital importância ao bom f uncionamento das mesmas.

Tendo como basê o Princípio da Continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a

AdministraÇão Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-

se que a aquisição do Objeto é imprescindível para manutenÇão das atividades desenvolvidas por esta

Prefeitura Municipal através de Suas Secretarias e Fundos Agregados. Sendo assim, o serviço Público,

como atividade de interesse coletivo, vrsando a sua aplicação diretamente a população, não pode parar,

deve ele ser sempre contínuo, pois sua paralisação total, ou até mesmoparcial, poderá acarretar preju2os

aos seus usuários. Diante do exposto, vemosa importância da aquisiÇão dos itens solicitados.

Neste sentido, a formação de Registro de Preços para o objeto desta contrataÇão, 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 de estoque, considerando a

possibilidade de estimar por período, evento ou destinaÇão, as contratações e por conseguinte as

entregas.

Além disso, considerando que a feitura deste processo licitatório visa o atendimento de íoíma

uniflcada das Unidades Requisitantes, há significativa economicidade na quantidade de processos

licitatórios realizados durante o mesmo exercício f inanceiro para o mesmo objeto, cujos preços serão

unificados ê praticados no âmbito do obiêto pare tode e Prefeiturâ dê Óbidos, com significâtiva êconomie

e racionalização de tempo, custos, uso da máquina adminishativa, com consequente eíiciência da

máquina pública.

R$ 124.255,08UND 55 R$ 2.259,í81

Bomba Submersa ARs PA 10
Ivlonofásica 220V 1,5 CV-Alta
Vazão

50 R$ 2.538,67 R$ 126.933,332
Bomba Submersa ARs PA 12
Monofásica 220V 2.O CV -Alta
Vazão

UND

UND 60 R$ 4.243,17 Rs 254.590,00
Bomba Submersa AR8 PA 11

lrilonofásica 22OV 3,0 CV - Alta
Vazào

R$ 375.909,00UND 45 R$ 8.353,534
Bomba Submersa AR8 PB 18
lv1onoÍásica 5,00 CV C/P -
AltaVaáo

55 R$ 10.851,33 R$ 596.823,33Ã
Bomba Submersa ARB PB 22
Trifásica 7,0 CV C/P - Alta
Vazâo

UND

Rua Deputado Raimundo Châves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
E-m ai I : l]s[êqLrcbst@gllêi]plqE

6- QUANTITATIVOE MAXIMOS ADMITIDOS

Descriçãq ti§ QTD Valor i/ládio Valor.Totãl Medio
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Bomba Submersa AR8 PB 27
Trifásica 9,0 CV C/P - Alta
Vazão

45 R$ 13.003,50UND

R$ 688.266,00UND7

R$ í .003.312,7sUND 55
Bomba Submersa R1l 422
Trifásica 15 CV C/P - Alta
Yazão

8

R$ 3.755.247,00VALOR GLOBAL

As despesas dos objetos deste TERMO DE REFERENCIA ocorrerão por conta das classif icações

funcionais constantes da Lei O mentária Anual de 2022

a Cumprir todas as exigências do Edital, Contrato e do Termo de Referência;

b
)

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

ssaíos a

condi ão de em adora;
Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as provid enctas

necessanas a ularidades verificadas,ulari ão de faltas e irr
d lndenizar o contratante por quaisquer danos causados no fornecimento, por seus empregados, ficando

este autorizado a descontar o valor corres amentos devidos à CONTRATADondente dos
noh Sta u ae tecn ed ax om ed téa 42 nte e aU troí ma m nt no mrazo a egao quom cn qp

dro touoda aso an nt aSSoun as oC om nte ue n atu S orre cocTRA TAN Eoc TN

Entrêqar o objeto deste Termo de ReÍerência no endereço indicado no ltem
ent

4 - (4 - Local para

g
)

Todas as despesas diretas e indiretas,
encargos trabalhistas, f iscais, comerciais,
transporte até o destino e demais encargos

frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia, Seguro,
de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral

do ob eto deste contrato nada mais sendo válido leitear a esse título

h

)

Fornecer garantia formal para o objeto, conÍa qualquer irregularidade de manuseio e v
não podendo ser inferior a 12 (dozel meses, inclusive com sua substituição quando necessário, sern

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

cabendo.lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de

ício de utilizaçáo,

I

)

rem vícios,
de acordo

Reparar m eu eS rif acob deto co nto orat eon tato oU m rta or qc rno or SUU tubsti ps
C ntratao odd exa ce u do SEo on ecd o nre tes UES aIt ent Sdef ito n orre eo S a OSd Ççãç

com os arti os 12 13, 18 e 26, do Cód de Def esa do Consumidor Lei no 8.078, de 1990

j
)

Caso os produtos não estejam de acordo com as exigências editalícias, a CONTRAT

I@gI ou substituir o objeto- em questão, no prazo Máximo de até 02 (dois) dias,

-recebimento-da 

NoTlFlcÁçÃo da CoNTRATANTE, sob pena de aplicação das

ADA devera
contado do
penalidades

estabelecidas no Contrato;
Por ocasiao da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá avisar antecipa
CoNTRATANTE sobre: data, hora e nome do funcionário da CoNTRATADA responsável pelos

damente a

SETV I OS;

Atender prontamente, exclusivamente neste munic
eto do Presente Termo de Referência e Edital de Licita

ências da AdministraÇão,ipio a quaisquer exig
inerentes ao ob ao;

Ruâ Deputado Raimundo Chaves, n'338 - Centro - CEP: 68.250400 - Óbidos - Pârá

ESTAOO OO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
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R$ 585.í57,50

45 R$ 15.294,80
Bomba Submersa Rí í A19
Trifásica í2 VC C/P - Alta
Yazáo

R$ 18.242,0s

da

7 - Da Fonle dê rso

A CONTRATADA obriqa-se a:

c
)

e
)

ao

Í
)

fabricacão:

k
)

T
)

E-mail: licitaobidos(aqmail.com
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Manter, durante toda a execuçãodo contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as cond aoióes de habilita idas na licitaualif ica ao exr

n
)

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas co

obrigações assumidas,
ndições autorizadas no

Termo de Referência ou na minuta de contrato

o
)

Qualquer solicitação feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o termo
a CONTRATADA deverá comunicar a Contratanle via Of ício, juntamente com seus documentos que

possam argumentar devida alteração, para que o(a) Gesto(a) possa encaminhar via Of Ício.à.Comissão
irermaneniê de Licitação, para iejam tomadas as devidas providências cabíveis a solicitação ora

do Contrato ora aÍirmado.

tendida;
p A CONTRATADA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRATANTE' que se procedam às

muda nos dias e horários de ent ue houver necessidadea dos materiais, sem re

a Comunicar a CONTRATADA através de telefonema, E-mail ou Of ício, sobre a necessidade do serviÇo;

r meio de emissão de Ordem de Servi o o.s
b Proceder a emissão da Ordem de Serviço (O.S)devidamente assinada e datada pelo (a) Fiscal (3 - Os

Fiscais e Secretário 2.2 Secretário a l\,4 unici al

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

condi ões estabelecidas no contrato;
Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e contro
momento da exec

le de qualidade no

e

)

Notificar Íormalmente a empresa, sobre imperfeiÇões, falhas ou irregularidades constantes

dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretiv6
de cada um

necessânas:
f Prestar todas as informaçôes e/ou esclarecimentos que ven ham a ser solicitados pêlos técnicos da

CONTRATADA:
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada um dos

itens deste termo;ue com oob
g

Proceder a fiscalização e acompanhamento na execução do Contrato por meio de servi
no item 3 (3 - Os Fiscais), nos termos da Lei n' 8.666/93 e agir, no âmbito de suas competências, de

arantiraboaerforma a ular execu ão do servi o;

dor designado

Receber provisoriamenle o serviço, disponibilizando local indicado no ltem 4 (4 - Local para Entreg
os ltens

j
)

VeriÍicar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidadedos serviços recebidos provisoriame
as especificaçôes constantes no termo de referência e da propostâ, para fins de acei

rnte cün
tação e

recebimento deÍinitivos;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçóes da CONTRATADA, através de servidor

la CONTRATANTEcialmente desi nado

A Entrega do Objêto deste Termo de Ref erência será conforme a necessidade da CONTRATANTE;

b A d S d te T d R f a ed d coN T RATADAe ao e e ree taNC Ise n So Se ermU ao o I

Poderá sei admitido apenas uma prorrogação no prazo de do ltem 8.1 Obrigações
CONTRATADA, desde que informado formalmente no prazo máximo de ate 12 (doze) horas
antecede o termino do Píazo, além de estar plenamente justiÍicados, atendendo aos interesses ê

da
que

conveniência da Administr Pública;

c)

d)
A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo m Oe ate tZ (doze) horas, se ACEÍTAáximo

ação no razo de entr aou NÃO a justif icativa a resenta pela CONTRATADA reÍerente a

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centm - CEP: 68.250{00 - óbidos - Pará

n
I

A Contratante obriqa-se a:

c
)
d
)

h
)

I

)

k
)

I - Entreqa dos Obietos

a)

E-mail: licitaobidos(ôomail.com

10- de
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Os objetos deste termo de referência serão recebidos:

a)
Provisoriamente, até 02 (dois) dias úteis após à execução dos serviços, para efeito de verif icação
da conformidade com as especiÍicações dos serviços contidas na Proposta Consolidada apres€ntar
até 02 dois dias a a realr ão do Certame;

b) Definitivamente, após a veriÍicação provisória e estando em conformidade com as especiflcações
constantes do Edital e da Pro Consolidada, e sua co uente aceita aoi

c)

Na hipótese de durante a veriÍicação provisória for constado alguma irregularidade como deÍeito,
avaria ou diferente de serviço licilado, a CONTRATANTE deverá notif icar a em presa CONTRATADA
para que a mesma tome as devidas providências no prazo mâimode 24 (vinte e quatro) horas à
contar da data da recebimento da notifi

d)
O recebimento e execução do objeto deste TERMOõE REFERÊNÔIA será conf iado ao Fiscal
indicado pelo(a) Secretário (a), atraves do Termo de Recebimento;

a)

0

11 . Das Condições de Pagamento
Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. o

877,de31demarçode2008ealnstruçãoNormativan.o: 018,de21demaiode2008,daSecretaria
de Estado de Fazenda - SEFA

b)

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

efetuado, no prazo de 30 (trinte) dias, contados a partir do recebimento deÍinitivo das Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e pelo

Secretário(a), o repasse a CONTRATADA será feita través de transferência de conta bancaria

Só serão pagos os valores mensais referentes aos sêrviços efetivamente executados, mediante
Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e pelo

Secretário(a) acompanhada da Ordem de Fornecimento, Termos de Recebimentos e Certidôes de
regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, que será submetida
a avaliação de sua veracidade.

c)

d)
Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA
deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Cêrtidôes Negativas de Débitos
atualizadas:
As desp€sas de f rete/embalagem, se houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando
da emissão da nota f iscal/íatura:e)

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão os
mesmos restitulJos à CONTRATADA para as correçóes necessárias, não respondendo a PreÍeitura
Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes;

s)

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar
em todas Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devida comprovaÇão de acordo com o disposto na Lei
Complementar n. o: 123, de 14 de dezembro de2qQ6;
Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em
moeda estranqeira, será utilizada a cotaÇão do último dia útil anterior ao dia do pagamento;h)

i)

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

apresentação de comprovantes originais referentes à eÍetiva quitação de qualquer encargo ou

compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados. A não

apresentação desses comprovantes poderá ensejar a suspenúo dos pagamentos devidos pela

PMO, a seu criterio, ate a ular do assunto;

i) A CONTRATANTE rocederá à rete de im ostos nas hi revistas em lei

k)
A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento f iscal especÍf ico referente ao objeto
da lic uês até o dia 20 de cada mêsue estes deverão ser entsendo
O CONTRATANTE terá o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar da apresentação do

documento fiscal, eitá-lo;ata a rová-lo ou re
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A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da lic itação e da contratação é

aquela prevista no Edital, na Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e Lei í0.520, de 17 de.iulho de 2002

O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à CONTRATADA para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua reieição, contando-se o prazo estabelecido para
paqamento a partir da data de sua reaprese ao

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

ta ão do contratoue a CONTRATADA su da a execu

o)

T

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

ra com o contratante;

Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestaÇfo
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, ern

enir a ocorrência de dano de dif ícil ou impossível reparaçãocaso de risco iminente, como forma de prev

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mail: licitâobidos(Aomâil.com
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A
Prefeitura Municipal de Obidos
Depto de Licitação

Prezado Sr. Pregoeiro:

A Empresa sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/IvíF sob n'
neste ato representada poÍ 

-.-, 

propõe à Prefeiurra

Municipal de bidos, a entrega dos materiais/serviços abairo indrcados, conforme Termo de Referência do

a Prc OS:

Valor total da proposta RS 00,00 (-.----_)

b) Nos preços acima estão rncluídos todos os insumos que o compõan, inclusive as despesas com

impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fomecimenb dos

serviços desa Licitação.
c) O prazo de entrega dos produtoVserviços é de _( ) a conlardo recebimentoda nota de empeúo

ou ordem de serviço.
d) A entrega do objeto será feita nos locais indicados pelaPrefeituraMunicipal, mediante a apresentrção

da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.
e) Prazo de validade da proposla: (no minimo de 90 dias).

fl Caso nos seja a judicado o objeto 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

. Caneira de identidade n" CPF n" (função na

empresa), como responsável legal destâ empÍesa
g) Dados banciírios: (informar banco, agência e conta corrente)
h) Finalizando,declaÍamosque estamos de pleno acordocomtodas as condições estabelecidas no Edial

e seus anôxos.

Nome e Cargo do Representante da Empresa
RG n'

UND 0tde. R$ Unit RS TotalDescrição do Seniço
xxx 0,00 00.00XXXXa x x x xx xxx rrx xxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx
00.00

Ruâ Deputado Raimundo Châves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
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ANEXO II
MODEI-O DE PROPOSTA COMERCIAL

pREGÃO ELErRÔMCO (SRP) N" ......../_

Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Total GIobal:

E-mail: licitaob idos@o mail.com
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Processo no

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A presente Atâ tem por objeto o registro de preços para a eventual «OBJETO LICITADO»

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS PREÇOS f, QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especifica@es do objetô e as demais condições ofertadas na(s) proposta{s) são as que

seguem:

«ITENS REC PRECOS»

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

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

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou

indénizá@o de qualquer eipecie ao FORNECEDOR, sendo, entretânto, assegurada ao beneficiário do regisro.

a preferência de tbmecimento eu igualdade de condiçÔcs.

pârágrafo segundo: A partiÍ da assinatura da Ata de Registro de Preços o fomecedor assume o compromisso

de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimentl de

quaisquer de suas clausulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgâo ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha participâdo do certame licitatório, mediânte previa consulta ao contratante, desde quc

devidamente comprovada â vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgâos e entidades que não participarem do Registro de Preços,.quando desejarem

fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Orgão Gerenciador,

para que este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de

classifica@o.
Parágrafo segundo: Caberá ao fomecedor bareÍiciário dâ Ata de Registro de Preçog observadas as condiçôes

nela estabelecidas, optar pelâ aceitação ou nâo do fomecimento decorrente da adesão, desde que este

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREEGÃO ELETRÔNICO (SRP) N" 

-/-

hegãoil- ./_-PMGSRP

o(a) «NoME_ORG_GERENCIADOR», com sede na«ENDERECO ORG_GERENCIADOb>, inscrito(a) no

CNPJ,MF sob o n" «CNPJ_ORG_GERENCIADOR)>, considerando o julgamento da licitação na modalidade de

«MODALIDADE», para REGISTRO DE PREÇOS n' «NO_LICITACAO», RESOLVE registrar osprcços dos

fomecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas

quantidades cotadag atendendo as condi@es previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas consLantes na

Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

E-mail: licitao b id o s(Ôq mail. com
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I = (T)ír00) _ I=(6/100) _ I{,00016438
365 365

A compensação financeira prevista nesta condi$o será cobrada em Nota Fiscal./Fatura, após a ocorrência.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
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fomecimento nào prejudrque as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão

Gerenciador e Orgàos Participantes.
Parágrafo t€rceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos regisÍados na presente Ata de Registo de

Preços.
Parágrafo quarto: O quantitâtivo decorrente das adesões à ata de registro de preços nâo poderá exceder, na

totaliãade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Àta de Registro de Preços para o Orgào

Gerenciador e Órgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que adeúem.
Parágrafo quintõ: Compeie ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimelrto pelo

fomúdordas obriga@es contratualmenteassumidas e a aplicação, observada aampladefesa e o contraditório,

de evenhrais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas própriâs

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULAQUARTA. DO LOCAL E PRAZO DE EN'IREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens devsrão ocorrer de acordo com as especificaçôes contida

na ordem de compr4 não podendo ulhapassar o prazo de I 5 (quinze) dias da expedição da mesma. 
-

Parágrafo Úoi"o, A 
"rnpi".u 

que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do

Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas altera@es.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompaúados da fatura (nota fiscal), 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 empresÍr com

disciimina@o dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à

administra@o da entidade contratante pam fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em lavor do FORNECEDOR, por rneio de ordem banciú
ou chãque nominativo, o qual ocorreni até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após

a aceitação e âtesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao

FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratrção,

cujos resultados serâo impresos ejuntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou créditc

existente na contratânte em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualment

existente, a diferença será cobrada A&ninistraivamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo QuaÉo: Nos casosde eventuais âtrasos de pagamexto, desde que a Contratada não tenha conconido

de alguma forma para tanto, ficâ convencionada a taxa de âtualização financeira devida pela contratante, ente

a datâ acima referidae a correspondente ao efetivo adimplemento do fomecinrnto, mediante a aplicaçâo da

seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N : número de dias entre a data preüsta para o pâgâmen to e a do efetivo pagamento.

VP: Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentnal daTaxa anrnl = 60/o

I = Índice de compensação financeira, assimapurado:
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CLÁUSULA SEXTA . DAS CONDIÇOf,S DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitaSo do pedido do bern
O fomecedor ficani obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesrno que â

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA . DAS PENALIDADES
Pela inexecuçãototal ouparcial do objeto do Pregão EletrônicoparaRegistro de Preços n' «NO_LICITACAO»,
a Adminisnação da entidâde conkatante poderá, garantida a préüa defesa, aplicar às fomecedoras as seguines

sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificaçào via ofício, mediante contra-recibo do represenEntc

legâl da contrâtada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis pârâ que a empresâ licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão accitas rncdiante crivo dâ AdministraÉo;
II - multa dc 0,1.À (zero virgula um por cento) por dia dc atraso pelo descumprimento das obrigaçÕcs

estabelecidas até o máximo de l0oÁ (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no

prazo máximo de I 5 (qulnze) dias coÍridos, uma vez comunicadâ oÍicialmente;
lU - multa de l07o (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos, contado da comuicaÉo oficial.
sem embargo. de indenização dos prejúzos porvenhrra causados ao contratante pela não execução parcial ou

totaldo contrato.

ParágraÍo Primeiro - Ficará impedida de Iicitar e de contÍâtar com a Administração Pública, pelo prazo de aÉ

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defes4 enquanlo perduraÍ 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 celebmr o contratr,

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação fals4 ensejar tr

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto

pactuado, comportar+e de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previ$as no inciso I e no parágafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", fac u ltada a de fesa prévia do interessado, no respec tivo
prôcesso, no prazo de 05 (cinm) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desu.
responderá a empresa fomecedora pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serào obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fomecedorcs da

entidade contratante no, e no caso de suspensão de Iic itar, o licitante deveráser descredenciado por igual perí:do,

sem prejuizo das multaspreüstas no Edital e das demais comina@es legais.

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer altera@s obedecidasàs disposi$es contidasno art.65, da Lein'
8.666/t993.
Parágrafo Primeiro: O preçoregisrado poderá ser rev isto em face da eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou cm razão de fato que eleve o cuslo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superiorao
preço praticado no mercado, o Co ntratan te c o n voc ará o fomecedor, visando à negocia$o parareduçãode prcços

e sua adequa$o ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fomccedor scá liberado do compromisso assamido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafoanterior, o Contratanteconvocaráos demais fornecedores, v isando

igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor,
mediante requerimento devidaÍnente comprcvado. não puder cumprir o compromisso, o Contratante p«lerá:
I - LiberaÍ o fornecedor do compromisso assumido, sern aplica@o de penalidade, confrmando a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

Rua Deputado Râimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 -
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lI - Convocar os demais fomecedores, visando igual oportuniderde de negociaSo.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociaçires. o Con[atànte pro,cederá à revogaçào da Ata de Regisuo

de Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA. DAS CONDTÇOES DE RECEBIME:{TO DO OBJf,TO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificaçies

técnicas, amosÍas, e quando coúer embalagens e instru@es, cabendo a verificação ao representante designado

pelâ contratante.
irarágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverào ser

entregues no endereço constante nâ ordem de cornpra acoÍrpanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Prôvisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com

as especifica@s constantes da proposta da empresa marc4 rnodelo e especificações técnicas.

II - Úelinitivamente, apos a verificação da qualidade, da quantidadc dos produtos e sua consequente aceitrçâo.

mediante a emissão do Termo de Recebimento Dehnitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após

o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCTMA - DO CANCEI-AMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fomecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, asscgurado o contraditório e ampla defesa:

'Apedido,quando:
- comp.ou* ã impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fornritos ou de força

maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevaçâo dos preços de mercado

dos insumos que compõem o custo do material.

Ruâ Oeputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 -
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' Por iniciativs do Ministério da Justiçq quando:
- não aceitar reduir o preço registrado, na hiÉtese deste se tomarsuperior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigidâ no processo licitatóriol
- por razões de interesse público, deúdamente, motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- não comparecerou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes da Ata de RegistÍo de

Preços;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parciat das condi@es estabelecidas na Ata de Registo

de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
' Automâticamente:
- por decurso de prazo de vigência da At4
- quando não restârern fomecedores registrados;
Em qualquer das h ipôteses acima, concluido o processo. a contratânte fará o devido apostilamento na Ata de

Registro de Preços e in lbrmará aos fomeccdores remanescentes, caso haja nova ordern de rcgistro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÂO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÂO DAS

ORDENS DE COMPRA
As aquisiçôes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante-

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fom cc ime nto, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, senâ

igualmente autorizada pelo órgão requ isitante.

õlÁusula oÉcrMa sEcuNDA - Dos ACRÉscIMos E SUPRESSÕES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fomecer, quando solicitados, quantitativos

superioresàquelesregistrados, em funSo do direito de acrescimo de ate 257o (vinte e cinco por cento) de amrdo

com o § l' do art. 65, da Lei n'8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fomocimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser tolal ou parcial, a cnténo da

Adminisração, considerando-se o disposo no parágrafo 4" do anigo I 5 da Lei n" E.ó6ó193.

CLÁUSULA 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 Encârte, que se constitui em anexo à presente Ata de RegisÍo de Preços.

Parágrafo Unico: Os preços, expressos em Real (R$ ), serão fixos e irreajustáveis pelo p erÍodo de l2 (doze)

meses, contâdo a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMÂ QUARTA.DAS OBRIGAÇÔNS OO PONNTCEDOR
A empresa fomecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuizo

das deconentes das normas, dos anexos e da nanrreza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QTIINTA -DASOBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)iFatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitilo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermedio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores altera@s.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÔES FINAIS
Integràm esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para RegisÍo de Preços n" «NO LICITACAO» e a propostr

da empresa classificada em lo lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das dispos(tres

constantes das Leis n' 8.666193 e 10.520120f2 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumidâ destâ Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condião
indispenúvel para sua eficáci4 será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadm ejulgadas no foro da cidade de «CIDADE», com exclusão de quaQuer

outro.
E, por estarem assim, justás e contrâtadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e fonn4
na pÍesença das testemunhas que também o subscrevem.

«CIDADE»-,<<UF_M[fNICIPIO», «DATA,ATA_REGISTRO_PRECOS-COMUM»

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
C.N.P.J. n" 04.876.389/000 l-94

CONTRATANTE

1L

Rua Deputado Râimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{oo - Óbidos - Pará
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

pnncÃo nr,nrRôr'tco lsRry N

O(A) «NOME-DA-CONTRATANTE», neste ato denomirado CONTRATANTE, com sede na

«ENDERECO De_COlrnefeNTE», hscrito no CNPJ (MF) sob o n' «CNPJ-DA-CONTRATANTB),
represenradopelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP LICITACAO)», «CARGO_RESP LICITACAO), portador do CPF

n'«CpF_RESp_LICITACAO», residente na «ENDERECO RESP LICITACAO>>, e de ouso lado a firma

«EtvPRESA_CONTRATADAo>., inscrita no cNPJ (MF) sob o n" «cPF_CNPJ_CONTRATADO>r, estabelecida

à «ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesrnente CONTRATADA, neste ato

representada pelo Sr.(a) «NOME RIPRESENTANTE», residente na

«Éuornrco_ruPRESENT GoNTRATAD0», portador do(a)

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», tem entre sijusto e avençado, e celebram o presente InstruÍnentic,

do qual sío partes integrãntes o Edital do Pregão n" «NO LICITACAO)) e a proposta apresentada pela

CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lci n'
10.520102 e daLei n' 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRÀ. DO OBJETO

I . O pÍesente Contralo tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO»

«ITENS_CONTRATô>

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALORDO CONTRATO

I . O valor deste contrato, é de R$ «VALOR-CONTRATADO) «(VALOR-EXTENSO-CONTRATADO»).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços cônstante da proposta apresentada pela

CONTRATADA no Pregão «NO LICITACAO) são meramente estimativos, úo acarretaÍldo à Administação
do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a suâexecução ou pâgameÍrto.

CLÁUSULA TERCEIRA -DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decone da realização do Pregão n' «NO-LICITACAO», realizado com

fundamenro na Lei n' 10.520, de I 7 dejulho de 2002, na Lei n" 8.666/93e nas dernais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

I . A execução deste Contrâto, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contrâtuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando+e-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

àisposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n' 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo

55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA . DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIÀ

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
E-mail: licitaobidos omâil.com

Óbidos - Pará
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1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC VIG_CONTRATO)r extinguindo-se em

«DAÍA_FINAL_VIG CONTRATO,», com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se exclúr o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá ao CONTRATANTE

I . I - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para

a entrega dos produtos;

I .2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objelo deste Contrato;

1.3 - prestar as informa@s e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA:

I .4 - devolver os produtos que não apresentarem condiçôes de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado;

1 .6 - solicitar, por intçrmédio ds Autorização de Fornecimento cxpodida pelo Serviço de Almoxarifado,

o fomecimento dos produtos objeto deste Contrato;

' L7 - comunicarà CONTRATADd qualquer irregularidadeno fomecimantodosprodutos e intenoÍnp€r

imediâtamente o fomecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOSDA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA

l.l - responder, em relação aos seus empregados,por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acídentes;

c) tâxas, impo$os e contribuições;

d) indeniza@s;

e) vales-refeição;

0 vale s -transporte; e

g) outras que porvenhra venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem

qualquer vínculo empregaticio com o órgâo:

E-mail: licitaob idosaôo mail.com
óbidos - ParáRua Dêputâdo Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 -
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1.3 - manter, ainda, os scus cmprcgados identificados por crachá, quando cm trabalho, d€vcÍtdo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas

disciplinares do CONTRATANTE;

I .4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados dfuetamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fomecimento 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 tenhan sido ocasionados por seus empregados durante o fomecimsnto do

produto;

I .7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimerto, de acordo com a necessidade

e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de

Fomecimento expedidapelo do Serviço de Almoxarifado;

I .8 - efetuar a troca dos produtos considemdos sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contâdas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

I .9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade

de caúter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

l.l0 - a obrigação de manter-se, durânte toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n"
«NO LICITACAO».

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previsos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando -se a saldá-los na época própri4 vez que os seus empregados

não manterão neúumvínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação especifica dc acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus

empregados quando do fomecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência

do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao

fomecimento do produto, originariamente ou vinculada porprevenção, conexão ou continênci4 e

I .4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudi;ação
deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, nào

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá oneraÍ o
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínc ulo de

solidariedade, ativa ou passiva- paÍa com o CONTRATANTE.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos -Pará
E-mai I : jtgi&quLipsl@glnê.lLls![

CLÁUSULA oITAvA . DAs oBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

l. À CoNTRATADA cabení, ainda:
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1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE durante a vigência deste Conhato;

I .2 - expressamente proibid4 a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prária

autorização da Administração do CONTRATANTE; e

I .3 - vedada a subcontràtação de outra emprem para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

l. Este contrato será acompaúado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, represenEndo o

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informaçõ€s pertinentes

a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverào ser

solicitadas a Autoridade Competente do(â) CONTRATANTE, em tempo hábil para â adoção das medidas

convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o

período de vigência do Contrato, para representála administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA. - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fomecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de

Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a ouno servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGLINDA - DA DESPESA

l. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, eslá a cargo da dotâção orçamentáriâ

«DOTACAO ORCAMENTA VALOR» .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO PAGAMENTO

l. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fomecedor no

prazo de I 0 (dez1 dias contados da apresentação dos docunrentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamerto, a nota fiscal ou fatura deveú estar acompanhada das guias de comprovaçào

da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sededo CONTRATADO e o FGTS, em original ouem fotocópia autenticada-

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações

apresentadas e aceitas.

Rua Deputado Raimundo Chaves. no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
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l. Deverá a CONTRATADA observar, tambern, o seguinte:

E-mail: licitaotlidos(Ôgínâil.cor'Il
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4. O CONTRATANTEpodeTá deduzirdo montante a pagaros valores correspond antes a mu ltas ou indenizades

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enqua o pendente de liquidaçâo qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteraçâo dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

6. Nos casos de evenhrais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convelcionado que a taxa de compensa$o financera devida pelo CONTRATANTE
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento dâ parcela. ser a seguinte:

EM=lxNx\?

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N: Número de dias entre a dataprevista parao pagamento e a do efetivo pagaÍnenlo;

VP: Valor da parcela a serpaga.

I:Índice de comper,sação financeira = 0,0001644, assim apurado:

r=(Tx)
365

I : (6/100)
365

I =0,0001644

TX : Percentual da taxâ anuâl =670

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentadâ

p o sterio rmente .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

I . Este Contrato podcrá ser alterado nos casos prcüstos no an. 65 da Lci 8.666/93, desdc que haja interessc da

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO AUMEIYTOOU SUPRESSÂO

I . No interesse da Administraçào do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser

aumentado ou suprimido até o limite de 257o (vinte e cinco por cento), conforme disposlo no artigo 65,

parágrafos l'e 2', da Lei n" 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitarnas mesmas condiçõe; liciladas os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

Ruâ Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250400 - Óbidos - Pârá
E-mail: licitaobidos
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3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusul4 salvo as supressões

resultante de amrdo celebrado enfe as partes contrauntes.

cr-Áusula DECIMA sExrA - DAS PENALIDADFS

l. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações

assumidas, a Adminisüa€o do coNTRATANTE poderá, garantida a preüa defesa, aplicar à GoNTRATADA
as seguintes san@es:

I .l - advertêncizr:

1.2 - multâ de lOoÁ (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total

recolhida no prazo de l5 (qúnze) dias corridos, contado da comunica@o oficial;

I .3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência- até o máximo de lfflo
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrâto, quando a CONTRATADA, injusificadamente ou por motivo

não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fomec imerto

previstas nos subitens I .7 e I .tl da Cláusula Sélima destc Contrato, rccolhida no prazo máximo dc I 5 (quinze)

dias, contado da comunicação oficial;

I .4 - mulra de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por oconência, até o máximo de I ff/o
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, inju$ifrcadamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorizaçào de Fomecimelto
previstas nos subitens I .7 e 1.8 da Cláusula Setima de§e Contrato, recolhida no prazo máximo de I 5 (quinze)

dias, contado da comunicaçâo oficial;

I .5 - suspensão temporríria de participar em licitação e imp€dimento de contatar com a Administração

do do(a) «LTNID GEST», por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Adminisha€o Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

garantido o dircito prévio da citação e da ampla dcfcsa, enquanto pcrdurarcrn os motivos detcrminanbs da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

CONTRATADA que:

2. 1 - en sejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execufo do Contrato;

2.7 - nâo celebrar o contmtol

2.8 - deixar de entregar documenta@o exigida no ceÍtaÍne;

2.9 - apresentar documentação falsa

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
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3. Além das penatidades citadas,a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

Cadasho de Fomecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capíurlo

IV da Lei n.'8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou recoúecida força maior, devidamente jusificado e aceito pela Admilistação
do CONTRATANTE, emrelação aum dos ev entos anolados no item 2 desta Clátsula a CONTRATADA fica;á

isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimentode licitar e contratarcom a Administração do CONTRATANTE
poderão seraplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuado s.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DA RESCISÃO
I . A inexecuÊo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da tri
n'8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderáser:

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 mencionad4 notificando-se a CONTRATADA mm
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigâvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitâção, desde que haja

conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescigo contratual serão forrnalmente Ínotivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA YINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA

l. Esle Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n" «NO_LICITACAO», cuja realização decorre da

autorização do Sr(a). «NOME_RESP-LICITACAO». e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

I . As questões demrrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamenE,

serão processadas ejulgadas no Foro do Municipio de <<CIDADE», com exclusão de qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das paÍte,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

«CIDADE» -«UF MUNICIPIO». «DATA DO CONTRATO)

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250{00 - Óbidos - Pará
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«EMPRESA_CONTRATADAoT
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»

CONTRÂTADO(A)

Testemunhas:

ANEXO V
RELAÇÃO DOS MUNICIPIOS

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) }I"

RELAÇÃO DOS MLNICÍPIOS REGIONA]S
Os Microempreendedores Individuars MEI, Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP

sediadas nos Municipios abaixo relacionados serão consideradas Empresas Locais ou Regionais para efeio do

tur.48, § 3'da Lei Compleme ntar n" 12312006. como objetivo de incentivar o desenvolümento local, podeÍão

usufruir da prioridade de contratâção pela Prefeitura Municipal no Limite de l0% (dez por cento) aciÍna dâ

melhor proposta. desde que a proposta vencedora na fase de lances não seja de empresa sediada nos municÍpios

da relaçào abaixo:

Municípios Pertencentes a Mesorregião do Baixo Amazonas:

Faro

Juruti

óbidos

Oriximiná

Terra Santa

Alenquer

Belterra

Curuá

Mojuí dos Campos

)
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«NOME_DA_CONTRATANTB,
CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»

CONTRATANTE
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F)

a

Monte Alegre

Placas

Prainha

Santarém

Akneirim

Porto de Moz
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