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REGISTRO DE PREÇO VISAIIDO FUTT]RA E EVENTUAL AQUSIÇ
E IMpLEMENTos a.cRÍcotLs EM ATENDIMExTo Às NECESSIDADES D.{ SECRETARIA
MLD'IICIPAL DE S.{NEAMENTO, T]RBA\ISMO E INFR{ESTRUTURA _OT ÓSTNOS/PA., )\IO
rxrncÍcro DE 2022t 2023..

O DE EQUIPAMENTOS

Formâ de
Adj udicação

Registro de
Preços?

SIM NAO TERMO DE
CONTRATO

Lic. Exclusiva
ME/EPP?

NÃoNAO SIM

lnicio:1011112022 às l4:00 Término:2411112022 às 08:30.

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

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

wwlv.bllcompras.com

Óbidos - PA. l0 de novembro de 2022

a Mendonca elro
Pregoeiro(a)/PMO

Decreto no 681/2021

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 -
E-mail: licitaobidos@qmê l.com

Óbiaos - Pará

Dâtâ de Aberturr. UllWO2z às 08:30
no sítio: wwli,.bllcompms.com

Objeto:

Vistoria lnstrumento
Contrâtual

MISTA

Dec. n'7.17,í/2010?Resen'â. Cotâ
ME/§PP?

Exige Amostra/
Dem.?

NÃo

Recebimento de propostas:

Limite pârÀ impugnação:

?razo prr* envio da proposÍâ/documertação

Pedidos de E sdârecirnêntôs Impugnações

wlvlv.bl lcompras.com /
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DATA DA REALIZAÇAO: 2411112022
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 08:30 (horário oficial de Brasilia - DF)
LOCAL: rvurv.bllcompras.com

A PREFEITI-,'RA MUMCIPAL, sediada Rua Deputado Raimundo Chaves, n'338, Bairro Centro, CEP 68.250-
000, ÓbidoslPA, CNPJ: 05.131.180/0001-64, através de seu Pregoeiro(a), designado(a) pelo Decreto n"
68712021, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, modalidade PR.EGÃO, na forma ELETRÔNICA,
pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PRLÇO POR ITEM, no modo de disputa
ABERTO, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.0242019, da lnstrução
Normativa SLTLMPOG n'2, de 1l de outubro de 2010, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de
2006 e 14712014 e 155/2016, Decreto n" 7.892i2013 de 23 de Janeiro de 2013, e 8.538 de 6i10/2015, Dccreto
n" 8.250/2014 e Decreto n" 9/488/2018 que dispõem sobre o sistema de registro de preços, subsidiariamente, a

Lei n'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 sen''idor designado, denominado Pregoeiro(a), mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica wurry.bllcompras.com. O
servidor terá, dentre ôutras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e dccidir
as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor respônsável pela sua elaboração; conduzir a sessão
pública na internet; verifi.car a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a

etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os rectusos,
encamiúando 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 atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela
adminiskação municipal.
O Edital e seus Anexos estarão disponíveis gratuitamente aos interessados no site u'wrv.bllcompras.com / Mural
de Licitações TCM/PA https://www.tcm.pa.gov.brlrnural-de-licitacoes e no site www.obidos.pa.gov.br, a partir
da publicação deste Edital.

I. DOOBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E E\''ENTUAL

AQUTSTÇÃO DE EQI]IPAMENTOS E IMPLEMENTOS ACRiCOI,AS EM ÁTENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE SA]'IEAMENTO, URBANISVO E
INFRdESTRUTUR{ -DE ÓnmOSrpA, NO EXERCÍCIO DE 202212023, Em quantidade
compreendida entre aquelas informadas no Anexo I, do presente Edrtal, quando deles a Prefeitura Vunicipal
de Óbidos tiver necessidades de adquirir em quantidades suficientes para atcnder as demandas.

1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão dcfinidas no Pedido ou Nota de Empenho. dcstinados a

atender a Prefeitura Municipal.
1.3. Os itens listados no Anexo I - Termo de Referência. deste instrumento convocatório nào serão

necessariamcntc adquiridos em sua totalidade, pois seus quantitativos são estimados, sendo considerados
apenas para fins de adjudicação e postcrior convocaçào para assinatura do Contrato de Fomecimento.

1.4. A licitantes para a qual for adjudicado item constântc do Anexo I - Termo de Referência, e for convocada
para a assinahrra do conhato administrativo, obterá apenas o direito e a exclusividade de fomecimerto do
objeto referido no item até o término da vigência contratr"ral.

1.5. Cumprem-nos alertaÍnos a todos os licitantes, para tins de seus planejamentos orçamentários, que os

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

Rua Deputado Rairnundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará

I

E-mail: licitaobidos omail.com

EDITAL
PREGÃo ELETRÔNICo N" 035/2022-SRP

SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N" 579/2022



\.i\

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNIGIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ/IVF n": 05.'1 31. 1 80/0001-64
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

A
razão pela qual a Prefeitura Municipal de Óbidos não se responsabilizará por prejuízos financelros so

em decorrência de tal atitude, não cabendo, portanto, qualquer direito a indenização.
1.6. A quantidade estimada para o presente processo licitatôrio, relacionado no Anexo I - Termo d€

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

faturamento.
1.7- O prazo para entrega dos produtos/serviços: (material permanente), quando solicitada, será no máximo

de 05 (cinco) dias úteis, contadôs a partir da data da ordem de compra e/ou servigo, objetô deste lldital.
caso não ocorra, a administração pública municipal tomará as medidas necessárias e cabívcis peranle o

fomecedor.

2. DoÓRGÃo

2.2. SerÍt lcl te os se uintes ór OS:

3. $O CREIIENCLATÀ[![!@v.. " :

3. l. Os intcressados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, preüamente, perante o sistema eletrôniccr
provido pelo Portal de Compras bll, por meio do sítio u"çrv.bllcompras.com.

3.2. Paru ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identifltcação e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal do Compras bll), onde também deverão se

informar a respeito do seu funcionamento e regulamento. obtendo instruçôes detalhadas para sua correta
utilização.
3.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Cornpras bll poderão obter maiores informações na

páginau&ary=b1lçprnpra§,ç-sm, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do

Portal do compras bll.
3.3. O licitante será responsável por todas as transaçõcs que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,

assumindo como frrmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação por ela efetuada diretamente, ou poÍ seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou à(ao) Prefeitura Municipal de Obidos responder por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4.O credenciarlento junto ao Portal de Compras bll implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realizaçío das transâçôes inerentcs a cste

Pregão.
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverâo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistcma para

imediaro bloqueio de acesso.

3.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Prefeitura Municipal de Óbidos com apoio técnico e operacional do PoÍal
do Compras bll, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

+. DA PARTICIPAÇÂO NO PTEGÁO
4. 1. Poderão participar deste Pregão intcrcssados cujo ranro de atividade seja corrpativel com o objelo desta

licitaçào. mediante a apresentação dos documentos peftinentes. e tambéIr os que cstejam conr Credenciarncnto
regular no Sistema de Cadastramcnto Unificado de Fomecedores - SICAF, confotme disposto no aÍ. 9" da IN
SEGES/MP n" 3. de 2018.
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2.1 Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e InfÍaestrutura - SEURBI
CNPJ: 05.131.1 80/0001-64
End.: Av. Nelson Sousa N" 681

Bairro: Fátima Cidade: Óbidos Estado: Pará

CEP: 68.250-000
Secretário(a) Municipal: Máira Dvana Pereira de Souzâ
Decreto n": 00612022 Data.iano: 0310112022

I

ceP: oe.2so-ooo - Óbidôs - Pará
E-mail: licitaobidos@omail.com

NÍ

PARTICTPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura;

2 - Solicitadte
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4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno pàrt§ paraio:í
sociedades cooperativas mencionadas ro artigo 34 da Lei no I 1.488, de 2007 , para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar no 123, de2OO6.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

4.3.4.que se enquadrem nas vedações preüstas no artigo 9'da Lei n" 8.666, de 1993;

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

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

4.4.1. que cumpre os Íequisitos estabelecidos no aÍigo 3'da Lei Complementar n' 123, de 2006.
eslando apta a usufi'uir do tratamento favorecido estabelecído em seus Arts. 42 a 49;

4.4.1.1.nos itens exclusivos para participaçâo de microempresas e empresas de pequeno porte. a
assinalação do campo 'hão" impedirá o prosseguimento no cêrtame;

4.4.1.2. nos itens em que a participagão não for exclusiva para m.icroempresas e empresas de pequeno
poÍe, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido pÍeüsto na Lei Complementar n'123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

4.4.2. q.ue eslá ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitâção definidos no Edital e que a proposta apresentada está

em conformidade com as exigências editalícias;

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

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 1ó anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos temos do artigo 7',
XXXIII, da Constituição:

4.4-6. qte a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTLMP n" 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.

4.6. Não poderão participar também deste Pregão:

4.6.1. Empresário suspenso de paúicipar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, durante
o prazo da sanção aplicada;

4.6.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

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

Rua Deputado Raimundo Châves, no 338 - Cenlro - CEP: ô8.250-0OO - Óbidos - Pará
E-mail: licitaôbidos@qmail.com
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4.6.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72,
Lei n'9.605/98;

4.6.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 daLeif8.429l92:

4.6.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9'da Lei n'8.6ó6i93;

4.ó.6.1. Entende-se por "participação indteta" a que alude o art. 9' da Lei n'8.666/93 a

pârticipaçãono certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo
legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

4.6.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.6.8.Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compativel com o objeto deste

Pregão;

4.6.9. Empresário que se enconte em processo de dissolução, recuperaçào judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

4.6.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico cm
comum; Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1..4.6.11,. Empresa cujo administrador, proprietrírio ou sócio com poder de direçào seja familiar de Agente
público ou Gestor da âdministrâção pública municipal, preste serviços ou desenvolva projetô no órgâo ou
entidade <Ja Pret'eitura Municipat de Óbidos em que este exerça cargo em comissào ou função de confiança
por meio de contrato de sewiço terceirizado ou contratos peÍinentes a obras, serviços e à aquisição de bens,
ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes.

4.2.Serâ realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações civeis por atos de improbidade
adminisrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.brlcnep), para aferição de

eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública.

§,,@ENvroDAPnOpGIA ,

5.1. Após a dirulgação do Edital no endereço eletrônico wurv.bllcompras.com e âté a data e hora marcadas para

abertura da sessão, os licitantes deverão encarninhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.1 . I . A licitante deverá elaborar a sua propostâ com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva

responsabilidade o levantamento de cuslos necessários para o cumprimento total das obrigações
necessárias para a execução do objeto desta licitação.

5.2. Até â aberhtrâ da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostâs apresentadâs.
5.3. O licitânte deverá enüar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes campos:
5.3.1. Valor unitiírio e totâl para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;
5.3-2. Descrição detalhada do sewiço/produto cotado indicando, no que for aplicável, o modelo. prazo

de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o

caso;
5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência
entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais. encargos previdenciários.
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 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 .

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

seguintes Declarações on-line, fomecidas pelo Sistema do Pregão Eletrônico:
5.7.1 Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando
for o caso;
5.7.1 .1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5-7.2. Declaração de que cumpre plenamente os reqüsitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.

5.8. As declarações exigidas neste edital e nào disponibilizadas diretameíte no sistema deverào ser
confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e

somenle após requisição do Pregoeiro.
5.9- Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitaçào e proposla, sujeitarão a

licitante às sanções previstas neste Edital.
5.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília DF.
5,11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistcma
eletrônico, assumindo como frrmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônús decorrente da perda de negócios, diante tla inobser.vância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.1. O licitânte del'erá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico. dos seguintes campos:

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

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

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre
as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratâção.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nâ etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, nâo the assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de ero,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
atendendo Aí. 48, § 3", do Decreto n" 10.024, de 2019.

6.6. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, en campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes
Declarações on-line, fomecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.6.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar n' 123,

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

nua oeóutaããnaimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobidos@omail.com
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6.6. l.l. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não
tratarnento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo
qualificada como microempresa ou empresâ de pequeno porte;

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

conformidade com as exigências do Edital.

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

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

6.8. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante
às sanções previstas neste Edital.

6.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
_DF.

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

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

d

PROPOSTAS tr FORMI,-LAÇÃO DE

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão púb1ica, por meio de sistema eletrônico, na data,

honário e local indicados neste Edital.
7.2.O Pregoeiro verificaní as proposÍâs apresentâdas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conteúam vicios insanáveis ou nào

apresentem as especificações Écnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3. Serão desclassificadas propostas iniciais com valores que apresentem indícios de inexequibilidade. as

quais ofereçam preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
7.4- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
Íeâl poÍ todos os participantes.
7.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em senfido contrário.
levado a efeito na fase de aceitação.
7.7. O sistema ordenani automaticamente as propostas classificadas,sendo que somente estas participarâo
da fase de lances.
7.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagensentre o Pregoeiro e os licitantes.
7.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encamiúar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registlo.
7.10. O lance deverá ser ofertado pelo Yalor witário.
7.1 l. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regÍÍrs estabelecidas no Edital.
7.12. O licitante somente poderá oferecer lance ao último por ele ofertado e regisúado pelo sistema.

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

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

7.14. O intervalo enffe os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinle (20) segundos

e o interyalo eníre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem auÍomati.camente
descartados pelo sistema os respectivos lances-
7.15. Sera adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "abe o", em que os

licitantes apresentarã.o lances públicos e sucessivos, com proffogações.
7.16. A etapa de lances da sessão pública tera duraÇão de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automdticamente pelo sistema quando houver lance oíertado nos úlÍimos dois minutos do peiodo de

duraçào da scssà.o públku.
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7-17- Á prorrogação aulomática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será à
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogaçã
caso de lances intermediáios.

edois
o, tnc

7 .18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente.
7.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação aulomática pelo sislema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitír o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.
7.21. Durante o transcu.rso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá pernanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

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

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.24. O Critério dejulgamento adotado serâ o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7 .26. Em relaçào a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

uma vez encenada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da pnmeira colocada, se esta Íbr
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos AÍts.
44 e 45 daLC n' 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.
7.27. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrÀrem
na faixa de zÍé 50Â (cinço por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
7.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocâda, no ptazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicaçào automática para tanto.
7.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificâda desista ou não se manifeste
no prÍrzo estabelecido, serão cotrvocadas as demais licitântes microempresâ e empresa de pequeno porte
que se cncontrcrn naquelc intervalo de 5% (chco por cento), na ordem de classificaçà0, para o exercicio do

mesmo direito. no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.30. No caso de equivalênc'ia dos valores apresentados pelas microempresas e empÍesas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeho poderá apresentar 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 às

margens de preferência, conforme regulamento.
7.32. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de mancira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase

fechada do modo de disputa aberto.
7.33. Havendo eventual empate enlre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no

art. 3", § 2", da Lei n'8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7 .33.1 no pais;
7.33.2 por empresas brasileiras;
7 .33.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais:
7 .33.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que âtendam àis regras de acessibilidade previstas na

legislação.
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7.34. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.
7.35. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condiçôes diferentes das previstas neste Edital.
7.36. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7 -37 . Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitaçâo e julgzrmento da proposta

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7" e no § 9" do art. 26 do Decreto n.n

10.024t2019.

ti.2. O pregoeiro convocaráo licitante melhor classificado quc, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos,
\J envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompaúada, se foro caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmaçào daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

8.2.1. O prazo estabelecido poderá ser proÍrogado a critério do Pregoeiro, ou por solicitação
fundamentada t'eita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e lbrmalmente aceita pelo
Pregoeiro.

..,t .i. 
82l l' A propostâ deve conter:

. !,: a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, teleÍtrne.

endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se

houver);
b) O preço unitírio e total paÍa 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, ffetes, tarifas e demais despesas

decorrentes da execução do objeto;
c) Apresentar a composição de preço unitário em cada item ofertado;

\/ d) Tanto a proposta inicial quanto a propostâ reajrstada 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 pela

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

e) A descrigão do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que atendem as

especiÍicações constântes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
11 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) Indicação do banco, número da conta e agência para flrns de pagamento.

8.2.2. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminharjuntamente
com a Proposta de preços realinhada, no prazo máximo de 2 (duas) horas via sistema. as seguintes

documentações:

T:*" *" - a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e'{'à' .
indiretas, frete, kibutos, taxa de administração, encaÍgos sociais, trabalhistas, transporte e seguro

!9q.
@-

8, DÀ AC§ITABILIDÀDE DÁ PROPOSTA VENCEDORÂI
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âte o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza Íiecessários ao cumprimento íntegml

do objeto deste Edital e seus anexos. nada mais sendo válido pleitear a esse título;

b) Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desla Administraçào;

c) Declaração de que o prazo de validade de cada i1em, não será inferior 12 (doze) meses, a oontar

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

mais curto por razões técnicas comprovadas;

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

ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprie!írio ou procurador da licitante,

com o n" da identidade do declarante;

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

fizerem necessáriasl

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

g) Declaração de frdeüdade e veracidade dos documentos apresentados;

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

i) Declaraçâo de que a contratada possui, em seu quadro de fi:ncioniirios, no mínimo, 5%o de

pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcioúrios em seu quadro,

nos termos da Constituição do Estado do Pará, Art. 28, § 6';
j) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa N'2 de 16 de setembro

de 2009 da SLTI/MP;
k) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo

e/ou Legislativo Municipal exercendo firnções técnicas, comerciais, de gerência, administraçâo ou

tomada de decisão, (lnc. III, do art. 9e, da Lei 8666193\;

1) Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação, serão fomecidos

de acordo com as especificações definidas na pÍoposta e no termo de Referência" respeitando as

condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

m) As empresas qualificâdas como ME / EPP, na forma da Lei ComplementaÍ n" 12312006.

deverão apresentar Declaração que se enquadram como ME / EPP, e que não tem nenhum dos

impedirnentos do §4'do Art. 3'da referida Lei;

8.2.3. O não envio da proposta ajustada pormeio de campo próprio do Portal de compras bll com todos
os requisitos elencados nos subitens 8.2.1.1, e ltem 8.2.2, ou o descumprimento das diligências
detemlinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de

processo sancionatório contra o licitante.

8.3. Em neúuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentâda, seja com relaçâo a prazo e

especiÍicações do produto ofertado ou qualquer condiçào que import€ modificação dos seus termos originais.
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração
representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço n.ráximo fixado
(Acórdão n" 1455i 2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitríLrios simbólicos, irrisónos
ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não teúa estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do proprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou eln caso
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequ

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
previstâs no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à
exigência deste edital, findo o prazo estâbelecido no item 8.2.

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçác de diligências, com vistas ao
saneamento dâs propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediânte aviso prévio no sistcma
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registÍada em atâ;

8.6.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documelto digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo rlzoável para tanto, sob pena de
não aceitação da proposta.

8.6.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escdta e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalrnente aceito pelo Pregoeiro.

8-6.3. Denne os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que conteúam as

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encamiúados por meio
eletrônico, ou, se for o câso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuízo do seu

ulterior cnvio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e

desempeúo, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá solicitar que

o licitante classificado em primeiro lugaÍ apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, será dilulgado o [oca[ e hor:írio de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.7.2. Os resultados das avaliações serão diwlgados por meio de mensagem no sistema.

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

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

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

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

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acornpanhada 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 eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de
. 2006, seguindo-sc a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Nos ilens nào exclusivos pam a participaçâo de microempresas e cmpresas de pequeno porte, sempre que

a proposta não lbr accita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verilicação, pelo sistema,
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da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artígos 44 e 45 daLC n" 123, de 2006, seluip§9,:-se..a

disciplina antes estabelecida, se lor o caso.

8.13. Nos itens em que for admitido oiêrecer quantitativos inferiores, se a proposta do Iicitante vencedor não

atender ao quantitativo total estimado para a contratâçào, respeitada a ordem de classificação, poderão ser

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

vencedora.

8.14. Aproposta original, com todos os requisitos do item 8.2.1.1, der-erá ser encamiúada em envelope fechado

e identiflrcado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados

a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) Prefeinua Municipal, aos cuidados do

Pregoeiro responsável pelo referido Pregão Eletrônico.

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

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificar'á o eventual descumprimento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadasÍos:

9.1.1. SICAFi
9.1.1.1. Os lbmecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fomecedores -

SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relâção à hâbilitação jurídica, à regularidade
fiscal, trabalhista e à qualiÍicação econômico-financeira conforme disposto nos Arts. 4", caput,
8", § 3', e 43, lII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n" 2, de 2010, ou seu Certificado de

Registro Cadastraljunto ao SICAI, os quais teÍão sua validade e autenticidade conferidas;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (uu.w. portaldahamsparencia.,qqy.btq ú
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (u.rnv.cni.ius.brlimprobidadc adm/tonsultar tçqustit!9rúp).

9.1.4. Certidão de licitantes hidôneos, mantida pelo Tribunal 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 realizad,a em norne da

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do a,íigo 12 da Lei no 8.429, de 1992.
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa.
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoajurídica da qual seja

sócio majoritário.

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

condição de participação.

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

SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTÍMPOG n' 2, de 2010,
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e

trabalhista, Qualificação Técnica e Qualiflrcação Econômico-Financeira.

9.1.8. A licitante cuja habilitação parcial no SICA-F acusar como situação do fomecedor algum
documento com validade vencida, deverá encarninhar o respectivo documento a hm de comprovar a

sua regularidade.

9.1.9. As licitantes que estiverem cadastrados ou não no Sistema de Cadastro Unificado de Fomecedores -
SICAI, e regularmente cadastradas no portal de compras bll, as quais terão suas condições de habilitação
verificadas pelo Pregoei-ro e Eqüpe de apoio, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
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Habilitâ9ão Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habiütação Econômico-Iinanceira e Qualificação
Técnica:

9.2. RELATTVOS À HABTLTTAÇÃO .lUnÍOrCa:

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso

de empresário individual;

b) Para licitante microempreendedor individual - MEI, Certificado da Condição de Microempreendcdor
Individual - CCMEI, hipótese em que será realízada a verificação da autenticidade no sitio
wu'x'.portal doem Dreendedor. gov.br

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

respectiva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
- EIRELI;

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

opem, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompaúada de prova de diretoria em exercício;

I Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante.
acompaúada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

g) No caso de cooperativa: Ata de llndação e estatuto social em rigor, com a atâ da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou imcrito no Registro Civil dâs Pessoas Juridicas da respectiva

sede, bem como o registro de que kata o art. 107 da Lei n" 5.764, de 1971;

h) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competônte, quando a atividade assim o

exigir;

i) cédula de identidade e CPF do proprietiírio e dos respectivos sócios se houver.

9.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações c,u da consolidação

resPectiya.

9.3. R-ELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHI§TAI

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, juntamente com o seu QSA (Quadro

de Sócios Administradores). A empresa deverá apresentar um único CNPJ, não podendo filial ou subsidiária
substituir matriz quando esta for a licitante e vice-versa, com a devida atividade do objeto da licitaçào.

b) Prova de inscnção no cadastro de contribuintes €stadual, municipal ou Distrital, se houver. relativo âo

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

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

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.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 alineas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n". 8.212,

de 24 dejulho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

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

Tribuúria e Não Tributária, emitida pela Secretaria da Fazenda - SEFA onde se situa a sede da empresa,

deverão vir acompanhadas de sua autenticidade emitidas um dia anterior à licitação pelo site da SEFA
a fim de agilizar o andamento, caso contr.{rio o Pregoeiro (a) poderá suspender o certame até que se

verifique as devidas autenticidades;

c.3) Faz parte da prova de regularidade para com â Fazenda Municipal, por meio da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, da sede da empresa;
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d) Prova de regr-rlaridade junto ao Fundo de Garantia por Tenrpo de Seniço - FGTS (CRF), emitido pelo site
da Caixa Ecolômica Federal, demonstrando situaçào regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.

e) Prova de inexistôncia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante â âpresentaÇãô dc
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CN'DT, nos terrnos do Título VII-A, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de l' de maio de 1943 (Lei n".12.440, de l2 de abril de 201l),
expedida eletronicamente, acompanhado das Certidões Negativa de Infrações Trabalhistas que tratam de
Controle de Processos de Multas e Recursos, em atendimento a Poíaria MTP n' 66712021, expedida
eletronicamente através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, bem como a apresentaçào da certidào de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante;

9.4. RELATTVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINAI{CEIRA:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n" ll.10l, de

9.2.2005), juntamente com a Certidão indicativa dos caÍór'ios de protestos e letras, dislribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data
não superior a 90 (noventa) dias da abertura do ceüame, se outro prazo não constar no(s) documento(s);

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

da Licitante, em nome da pessoa jurídica e do(s) sócio(s) da empresa, em data nào superior a 30 (trinta) dias da
data de aberrura do certame, se outro prdzo 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.tjdftjus-br, em nome da pessoâ jurídica e do(s) sócio(s) da empresa. A(s)
certidão(ões) cível(eis) atende(m) ao disposto no inciso II do artigo 3l da Lei 8.66611993;

c) O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigiveis e apresentados na

forma da Lei, devidamentc, registrado najunta comercial, que comprove a real situação financeira da empresa,
devendo conter a assinatura dos sócios e do contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
regishado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancete ou balanços
provisórios. O balanço deverá ür acompanhado de cópia da carteira de identidade do profissional do contador,
Ceúidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de Dóbitos (CND) emitidâs pelo Conselho Regional
de Contabilidade (CRC). CERTIFICANDO que o(a) profissional encontra-se habilitado para o exercício da
profissão contábil, de acordo com a Resolução n' 1.63712021- CFC, juntamente com a certidão simplificada.
que deverá acornparrhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o m€smo em vigor, corn data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da aberrura do presente certame, e certidào específica de arquivamelrto
e de participação societária emitidas pela Junta Comercial;

d) A real situaçào financeira do proponcnte poderá ser verificada com base nos Índices de Liqui<iez Geral,
Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória de cálculo, através da aprc'sentaçào
dos cálculos abaixo, por profissional competente:

- Indice de Liquidez Geral (ILG)não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula

AC + RLP
LG = --------------------- = 1,0

PC + PNC

- Indice de Liqüdez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

AC

nua OeputaOo nai s - Para
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- Índice de Solvência Geral (ISC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórm

AT+
SG= --------------- = 1.00

PC+ PNC

ula:
. Jqs

nl.

Onde

- Índice de Endividamento Geral (IEG) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido peta fórmula

PC + PELP
EG :0,50

AT

AC-Ativo Circulante

RlP-Realizável a Longo Prazo

PC-Passivo Circulante

PNC- Passivo Não Circulante

ElP-Exigívet a Longo Prazo

PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo

AT- Ativo Total

e) A não apresentação do cálculo será realizado pela comissão tócnica através do balanço patrimonial;

f) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) Iegal(is) e do contâdoÍ responsável da

Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem como, os Terrnos de Abertura e de Encerramento
do lilro Diário. também registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro:

g) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não teúam balanço de encerramento do

exercício, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do liwo diário contendo o balanço de

aberturâ, inclusive os termos de abertura e encerrâmento, e demonstrações conúbeis consolidando seus direitos-

obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência;

h) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicaçào do balanço patrimonial em Diário Oficial ou jomal
de grande circulação da sede dâ licitante;

i) Denronstrações con!ábeis realizados/elaborados via Escrituração Con&íbil digital através do Sistema Público
de Escrituração Digital - SPED deverão ser apresenlados com autenticação da Junta Comercial;

9.5. R.ELATIVOS À QUALTFICAÇÃO TECNICA:

a) Apresentar no mínimo 0l (um) Atestado (ou declalação) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(rn), que a proponente já fomeceu ou executou serviços
peÍtinentes e compatíveis com objeto deste edital, considerando-se compatível o fomecimento ou execuçào

anterior de serviços com as seguintes características:

a.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s)
produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fomecido(s);

b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitaçào, conforme Anexo I1, Modelo "a";

c) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de Inexistência de fato impeditivo da habilitação.
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d) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de l8 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos ern qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a panir de l4 anos, nos termos do inciso XXXIII do an. 7'dâ Constituição Federal de
1988 (Lei n." 9.854, de 1999), ;

9.5.1. Os documentos exigidos parahabilitação e/ou documentação complementar, se necessários à confirmação
daqueles exigidos no Edital e já apresentados, poderão ser encaminhados em formato digital, exclusivamente
por meio de campo próprio no Sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, a critério do
Pregoeiro após sua solicitação no sistema eletrônico.

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/funcioniirio do(a) Prefeitura Municipal de

Óbidos, desde que conleridos com o original, ou publicaçào em órgão da imprensa oficial, para análise, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, junÍamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado
com dados da empresa e do pregão eletrônico, em caso de solicitação do Pregoeiro através do sistema eletrônico,
sob pena de inabilitação da licitante;

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

9.5.4.. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
e ttrnê vez constatada 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 sistema eletrônico, comprovar
a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual periodo.

9.5.5.. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acaretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes Íemanesccntes, na

ordem de classificaçâo. Se, na ordem de classificaçào, seguh-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo pÍazo paÍa
regularização.

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

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade damesma.

9.5.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por nâo apÍesentar quaisquer dos

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

9.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificaçào, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto.
pÍevisto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

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

9.5.1 0. O Pregoeiro poderá consultar sítios oticiais de órgàos e entidades emissores de certidões, para verificar
as condições de habilitaçâo das licitantes.

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 riocumentos em substituição aos documentos

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

9.5.13. Todos os documentos emilidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para lingua portuguesa, cfctuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no caíório de títulos e documentos.

9.5.i4. 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 filial, os documentos de habilitação juridica e regularidade frscal deverão estar em

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
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9.5.16. As certidões que nào apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabeleefda pelo orgão '

expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Êsqàt-eiícetp'
os documentos exigidos , que deverão estar datados dos últimos 30 (trinta) dias.

9.5.17. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante, em nomeda empresa licitante e tarnbém

de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contrataÍ com o Podcr Público,
inclusive por inte'rmédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritráLrio.

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

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogávcl
por igual período, para a regularização da documenlação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito
e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de ceÍidão negativa.

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

da fase de habilitação.

9.5.20. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedidtr. a critêrio da administração pública,
quando requerida pela licitante. mediante apresentação de justificativa.

9.5.21 A não regulanzação da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência

do direito ao registro de preços e à contrataçào, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao

Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

9.5.22. Se a proposta não for aceilável, se â licitâ[te não atender às exigências de habilitação, ou, ainda, crncasm

específicos se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a esteEdital.

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

9.6.ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A TIABILITAÇÃO

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

a.

9.6.5.

9.6.6.

9.6.7.
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Os documentos exigidos para a habilitação, confome regulado neste Edital, deverão ser enviados

exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema, conforme preconiza o art. 26 do Decreto Federal
n" 10.021119l'
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou

todos em nome e Ci\PJ da filial, exceto aqueles que comproladamente só possam ser fornecidos à

matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado
As certidões que nào apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgâo

expedidor. deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão.

cxceto a Cenidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que d*erá
estar datada dos últinros 30 (trinta) dias
Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.3, inciso c - c1,c2,c3. e e

inciso 'e', em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei no

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato dc improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 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 inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou dcixar de enviar
a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro,

ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.
No julgamento dâ hâbilitaçâo e das propostâs, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem â substância das propostas, dos docum€ntos e sua validade jurídica, mediante despacho

E-mail: licitaobidos@omail.com
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fundamentado, registrado em ata e acessível â todos, âtribuindo-lhes validade e

de habilitação e classilicação.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate

r,tul,l/
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9.6.8

9.6.9

fic
artigos 44 e 45 da LC n" 12312006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação dâ propostâ

subsequente.
Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro.

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio podeá promover diligências necessárias para

averiguar a conformidade dos documentos apresentados, conforme dispõe o §3' do art. 43 da Lei
8.666193.
Constatado o atendimento pleno à exigências fixadas neste edital, a'licitante será declarada vencedora.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9.7. DO RECURSO
9.7.1 . Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durarte o qual qualquer licitante
podeá de forma imediata e motivada, ern campo próprio do sistema, rnanifestar sua intenção de recurso

9.7.2. A falta de manifestaçào no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.

9.7.3. O Pregociro cxaminará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo
próprio do sistema.

9.7.;l.A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio
do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar

contrarrazões, também via sistema, em igual prazo. que começará a correr do término do prazo da recorrente.

9.7.5. Para efeito do disposto no § 5" do artigo 109 da Lei n" 8.666i 1993, fica a vista dos autos do franqueada

aos interessados.

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

autoridade compete e.

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

9.8.DA REABERTURÀ DA §[,§SÃO TÚSLTCA

9.8.1. A sessão pública podcrá ser reaberta:

9.8.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores ti realizaçào da sessão

pública precedente ou ern que seja anulada a própria sessão pública, situação ern que serão repetjdos os atos

anulados e os que dele dependam.

9.8.3. Quando houver erro nâ aceitação do preço melhor classificado ou quando o Iicitante declarado vencedor

não assinar o contato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do aÍ. 43, §1'da LC f 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de [ances.

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

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

procedimento licitatório.

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

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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9.9.DA ADJUDICÀÇÃo E HoNloLoGÂÇÃo
O objeto da licitagão será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposiçào de recurso. ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
ara se promover o desenvolvimento econôrnico 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 MPE's, a Autoridade Competcntc poderá,
justificadamente, dar prioridade na contratação de MPE's que seja sediada local ou
regionalmente, e que possua oferta até l0o/o (dez por cento) superiores em relação ao
melhor preço válido, desde que este não seja MPE considerada locaVregional.
Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua rcgistro no Estâdo
do Pará, em uma das Cidades relacionadas no (Anexo !) deste Edital.
Para fins de aplicação da proprieriade de contmtação prevista no artigo 48, § 3' da Lei
Complementar 123106 a MPE sediada local ou regionalmente fará jus aos mesmos
beneficios, sendo, portanto, denominada genericamente de MPE Regional.
A condição de MPE Regional será verificada no momento do encerramento da fase de
lances, por meio de Declaração de que sua sede está localizada em um dos muricípios
lístados deste Edital.
Para fins de participação do artigo 18, § 3'da Lei Complementar 12312006. entende-se
como melhor preço válido, a melhol olerta para o item na fasc dc lances feita por um
licitante habilitado.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticâdos, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

9.9.t

9.9.2

9.9.3

9.9.4

9.9.5

9.9.6

9.9.7

IO. Dá ÁTA DE REGISTRO DE P.REÇOS
10. l. Homologado o resultado da licitação. terá o adjudicatário, o prazo de 0S(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 prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

10.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparccer(cm) pcrante o órgão ou entidade para a assinaftLra

da Ata de Registro de l'reços, a Administração poderá encaminhâ-la para âssinatura, mediantc
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s)

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
10.3.0 prazo estabclecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços podcrá ser

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s). durante o

seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
10.4. Serão fonnalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itcns

constantes no Termo de Referência, com a i.ndioação do licitante verrcedor e dos licitantes quc aceitarem
côtar preços iguais aos deste, obserwada a ordem da últirna proposta apresentada durante a lase

competitiva. a descrição do(s) itcm(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condiçircs-
I0.5.oPrazodeVigênciad".c0ntadOSapartirdadatâ

de sua assinatura, conforme determina o art. I 2, do Decreto Federal n" 789212013.

11. IX} TERMO DE CONTRÀTO OU OUTRO INSTRI MSNTO,
I 1 .l . Após a homologaçào da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o temro de contrato

ou instrumento equivâ1ente.
11.2.O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou rcvisão de preços. observarão as clár.rsulas

contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.
I 1.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços. o fomeccdor registratlo poderá ser convocado

para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocaçào.
1 1.4. O prazo para assinatura do termo de conEato acima eslabelecido poderá ser prorrogado uma única vcz por

igual período, desde que ocorra motivo justillcado e aceito pela Preltitura Municipal.
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I 1.4.1 . Alternativarnente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura Municipal
poderá cncaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, paÍâ que seja assinado c
devolvido no prazo de 5 (cinco) diãs úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.4.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrurnento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito
à contratação, sem prejuÍzo das penalidades estabelecidas neste edital-

11.4.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitaçâo
consigradas neste Edital, as quais deverào ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.

I 1.5. O Termo de contrato Anexo fV destc Edital, ou instnrmento equivalente, estabelecerá as hipótcscs, prazo

e condições de prestaçào das garantias.
I 1.6. O presente Edital fará parte intcgrante do contrato, bem como seus anexos e a pÍoposla apresentada pela

licitante vencedora.
11.7. Será designado um Fiscal para o confato, que desempeúará as atribuições previstas na lei.
11.8. E vedada a subcortratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.
11.9. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, nào compÍovar que mantem as mesmas

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser conr.ocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classihcação, para, após a verificação da accitabilidade da proposta.

negociação e comprovados os requisitos de habilitaçào, celebrar a contratação, sem prejuízo das sançõcs
plevistas nesle Hdilal e das demais cominações Iegais.

]2, DOREAJUSTE
12.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Temo de Contrato ou outlo

instrumenlo, anexo a este Edital.
12.2.As contratações decorrentes da 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 n'7.892. de 2013.

LI. DO PACAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (tnnta) dias, contâdos da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fomecidos, através de ordem bancária. para
credito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado.

13,2.0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atcsto" pelo servidor ct.rmpelente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos

sen iços/produtos efetivamente executados/entregues.
13.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratadâ impede o pagamento. Tal hipótese ensejará,

â âdoção das providências tendentes ao sancionâmento da empresa e rescisão conÍânral.
13.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, corno por exemplo. obrigação financcira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrcstado até que â

Contrâtada providencie as rnedidas saneadoras. Nesta hipótese. o prazo pam pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da rcgularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Conlratante.

13.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
13.5, Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicár el.

13.5.1. A Conratada regularmente optante pelo Simples Nacional náo sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e cont-ibuições abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento hcará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tribuLário lavorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM:IxNx\{P,sendo

Joo
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EM : Encargos moratórios;
N : Número de dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo pag

\? = Valor da parcela a ser paga.

I : Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I:0.00016438

r: (rx) I: (6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 60Á. 365

C\PA(

f
f,
P
,ó
'"s.t.9",

o

14. DAS SAI\IÇOES ADMII\ÍISTIL{TIVAS
l4.l.Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei n" 10.520, dc 2002, o

l ic itante/adj udicatilrio que:

14.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decorrência da

contratação;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14. 1.3. Fraudar na execução do contrato:
14.I .4. Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.1.6. Não mantiver a pÍoposta:
14.1.7. Nâo assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da

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

14.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outÍos, a declaração fâlsâ quânto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
14.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades preústas realizar-se-á em processo administrativo que assegwará

o contraditório e a ampla defesa ao licitânte/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei
n' 8.666. de 1993.

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

14.6.4 Contratada que cometeÍ qualquer das infiações discriminadas no item 17.1 acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às segu.intes sanções:

14.6-1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não âcarretem prejuízos

significativos para a ContÍatânte;
14.6.2. Multa moratória de 50Á (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de trinta dias;
14.6.3. Multa compensatória de lluÁ (dez por cento) sobre o valor totâl do contrato, no caso de

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

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigaçào inadimplida;

14.6.4

14.6.5

14.6.6

Suspensào de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratânte, pelo
prazo de até dois anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinant€s da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Conhatante pelos prejuízos causados;
Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei no 8.666. de 1993, a Contratada
que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos. fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
b) Teúa praticado atos ilícitos visando a liustrar os objetivos da licitação;
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15. DA IMPUGNAÇÂO AO EDITAL E I}O PEDID1O DE ESCLÀRECIMENTO
15.1. Até 03 (três) dias úteis antes dâ data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa podcrá

impugnar este Editâ1.
15.2. A impugnação poderá ser realizada somente no sisterna elctrônico.
15.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de

r'.'ccbimcnto da impugrração.
15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do cerlamc.
15.5. Os pedidos dc csclarccimcntos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Prcgociro.

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abcrtura da sessào púhlica. exclusivamente por
meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

l5-6. As impugnações c pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no ccúame.
l5.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pel<.r Pregoeiro serâo entranhados nos autos

do processo licitatório e estarão disponiveis para consulta por qualquer interessado.

Ió. EA.AI}ESÃO À ATA DE REIGI§TRO DE fREÇOS
16.l.De acordo corn o art- 22, § 9'do Decreto no 7.892, de 2013 A ata de registro de preços. durantc sua

validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que nào tenha
paúicipado do certame licitatório, mediante anuência do ór'gão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n' 8.6ó6,
de 1993 e no Decreto n" 7.892, de 2013-

16.2-Caberâ ao fomecedor beneficiário da Ata de Regislro de Preços, obserladas as condições nela
estabelecidas. optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas com o órgâo gerenciador e órgãos participantes.

16.3. As aquisiçôes ou contratações adicionais a que se refere cste item não poderâo exceder, por órgào ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumenlo convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

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

16.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fomecedor das obngaçõcs contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa c o
contraditório. de eventuais penaliclades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

16.6. Após a autorização do órgão gerenciador. o órgão não participante deverá efl:tivaÍ a contratação solicitada

. . . em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Rcgistro de Preços.

17.1.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçào do ccfiame
na dala marcada. a scssão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
rnesmo horário anteriomente estabelecido. desde que não haja comunicação em contrário, pclo Prcgoeiro.

17.2. No julgamento das proposlas e da habilitação, o PregoeÍo poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas. dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado.
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e

classificação.
17.3. A homologação do resultado desta licitação uão implicará 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 se-eurança da contratação.

17.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e âpresentação de suas propostas e a Administração
não será, em ncnhum caso, responsável por esses custos, indepcndentemente da condução ou do resultado
do proccsso licitatório.
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17.6.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclúr-se-á o dia do
se-á o do velcimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Admin

P
que seja possível o âproveitâmento do ato. observ'ados os princípios da isonomia e do interesse púbtie*-"

17.8. Em caso dc divcrgência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõE'nt o

processo, prevalecerá as deste Edital.
17.9.A presente iicitação nào impoÍa, necessarianrente, em contratação, podendo a Prelcitura Municipal de

Obidos revogáJa. no todo ou em paÍte. por razões de interesse público, derivadas de fato supr:rvenientes
comprovados ou anuláJa por ilegalidade, de oficio ou poÍ provocação, mediante ato cscrito c

fundamentado, disponibilizado no sistema para coúecimento dos paÍicipantes da licitação.
17.10. O Edital está disponibilizado, na ínÍegra, no endereço eletrônico urprv..org.br, nos dias úteis, no qual

..-..-.........9!. 
ag.tos do processo administr_aliy9 per-ma1g9e$o 9.9m visla,.Sanqye-ada ao-s inte-ressados.

I 8.1 . Integram este Edital, para todos os tins e efeitos, os seguintcs anexos:

18. I .l. ANEXO I - Termo de Ref'erência;

18. I .2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;
I Ít.l .3. ANEXO III - Minuta da ata de registro de preços;
I tt.1 .4. ANEXO IV - Minuta de Contrato;
18.1.5. ANEXO V - Relação dos Municípios Regionais.

Obidos/PA, 09 de novembro de 2022

Marie ca Pin tro

ANEXO I

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobidos@qmail.com

c

17.7. O desatendirnento de exigências lormais nào essenciais não importará o afastâmento do

Pregoeiro(a) Municipal
Decreto no 68112021
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I .l Obj eto:

O presente Termo de Rcferência tem como objeto a futura e eventual aquisição de Equiparnentos
e Implementos Agrícolas em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,
Urbanismo e Infraestrutura de ÓbidosiPA. no exercicio d,e 202212023.

1.2 Custo Estimado
Apurado:

R$ 1,138.500,00 - (Um mil['tã(r e ceuto e tÍinta e oito mil e duzentos reais c tr(:s cÇntavo-§.)

o valor estimado foi obtido com base nas pesquisas realizadas pela SEMPOF.

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

1.4 Período de Contratação: Exercício de 2022,

2.I Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutum - SEURBI

Estado: Pará
N" 681End.: Av. Nelson Sousa

CEP: 68.250-000
S€cretário(â) Municipal: N'láira Dl ana Pereira de Souza
Decreto no: 006/2022 Data/ano: 03/0112022

Os Fiscais serão designados através de portarias emitidas pelas secretarias requisitantes que estarào em ânexo

â)
Os Fiscais ficarão responsár eis pela verificaçào da qualidade dos produtos recebidos. Datar e Ateslar. assim
como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do tennino do contrâto ao(a) Secrctáno (o), para que o(a)
mesmo(a) tomc as dcvidas providências a vigência do contrato;

b)

A fiscalização, da contrataçào será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) neste Termo de referência aos quais
competirão: Receber e Verificar a qualidâde dos produtos recebidos, f)atar, Atestar o seniço, pela Vigência do
Contrato e dirimir as dúvidas que surgirern no curso da execuçâo do contrato. e de tudo darão ciôncia à
Administração;

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

execução do contrato;

d)

A fiscalização de que trâta este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fomecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas. úcios redibitórios, ou
emprego de material inadcquado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Adrninistração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n"
8.ó66, de 1993;

e)

O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro própno todas as ocorrências relacionadas com a execuçào do
contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualÍnente envolvidos.
detemrinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Local: Secretaria Municipal de Saneamento, Lirbanismo e InÍraestrurura - SEL'RBI
End.: Av. Nelson Souza N" 68t
Bairro: Fátima

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - CentÍo - CEP: 68.250-000 -
E-mail: licitaobidos(@qnrail.cont

Óoioos - Para

TERMO DE REF'ERÉNCIA

i, * Solicitante

CNPJ: 05. l3 t. 180/0001-64

Bairro: Fátima Cidade: Obidos

3. - Os Fisrais

4- Locais nara Entrccar os ltens
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No horário das 08:00 às l4:00, nos dias de segunda à sexta, excelos nos feriados Nacional, Estadual e Municipah-

O Projeto de mecanização agrícola é um programa prioriúrio do govemo municipal, criado para atender às

demandas de mecanizaçào nas propriedades localizadas em Projetos de Assentâmenlos e outras áreas agricultáveis,
inserido nas cadeias produtivas, objetivando a recuperação de áreas modificadas e reincorporando-as ao processo
produtivo, objetivando aumentar a produção, produtividade e a renda dos produtores familiares. Aquisição dos objetos
descritos nestc Tcrmo de Referência nos autos do processo, contribúrá para alavancar a produção agricola no
município de Obidos,&A, uma v€z que vem para apoiar os agricultores com a implantação de novas metodologias c

técnicas de plantio. facilitaÍldo e aumentando a capacidade prcdutiva de suas propriedades rurais. A Aquisição desses

equipamentos está intimamente relacionada com os projetos de desenvolvimentos da agricultura familiar através do
piano de expansão da mecanização agricola, que muito contribuirá para elevação do nível tecnológico, o aumento da

renda e a melhoria da qualidade de vida da população obidense, o que diminuirá e inibirá o êxodo rural no municÍpio.
Considerando ainda, que é dever do poder público proporcionar melhorias e condições de trabalho para o homem do

campo, gerando assim o aumento da produtividade de suas propriedades e consequentemente da produção do
município, o que JUSTIFICA-SE a aquisição dos objetos descritos nos autos do processo.

Neste sentido, a lormação de Registro de Preços para a aquisição de Eqúpamentos e Implementos Agrícolas,

objetiva a racionalização dos gastos públicos e pretgnde gera: maior economia, obtida por meio de ganhos em volume

e escala de fomecimento e redução da necessidade de uso de estoque, considerando a possibilidade de estimar por

período, evento ou destinação, as contratações e por conseguinte as entÍegâs.

Além disso, considerando que a feitura deste processo licitatório visa o âtendimento de forma unificada das

Unidades Requisitantes, há significativa economicidade na quantidade de processos licitatórios realizados durante o

mesmo exercício financefuo para o mesmo objeto, cujos preços serão unificados e praticados no âmbito do objeto para

a Prefeitura de Óbidos. com significativa economia e racionalização de tempo, custos, uso da máquina administrativa,

com consequente eficiôncia da máquina pública.

ITE
§,t

CU STO
MEDLA

PREÇO

CUSTO
TOTAL

I

PLAINA NIVELADORA. MODELO
r.TA 5000 (coNFoRME
ANEXO TERMO DE REFERENCTA)

3,00 unidade 91.800.00
RS

275.400,00

ROÇADEIRA HIDRAI,,ILICA
MODELO RD I TOO

(CONFORME ANEXO TERMO DII
REFERENCIA)

3,00 unidade 39.000,00

PLANTADEIR{ DE MANWA
MODELO BAZUCA 2 LINHAS
(CONFORME ANEXO TERMO DE
REFERENCIA)

3,00 unidade
RS

r 62.000,00

4

CARRETA AGRICOLA DE
MADEIRA MODELO 4 TONELADAS
(CONFORME ANEXO TERMO DE
REFERENCIA)

3,00 42.966,67
RS

128.900,01

5

GRADE ARADORA CONT. REMOTO
MODELO GACR I4X26
(CONFORME ANEXO TERMO DE
REFERENCIA)

3 00 Ltl-ll dade 86.666,67
R$

260.000,01

Óbidôs - ParáRua Deputado Raimundo Chaves, n0 338 - Centrô - CEP: 68.250-000 -

§ - JustiÍicativa da 
^quisisãt

DESCruÇÃO QUANTIDAD
E

LTNIDÂD
E

2
RS

I 17.000,00

3 54.000,00

unidade

E-mail: Iicitaobidos@omail.com
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v
TzuTI,'RADOR DE MILHO E CAPIM
MODELO TRf -400 (CONIORME
ANEXO TERMO DE REFERENCIA

.s pA \?.6 3,00 unidade 4.166,67
12.500,

7

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E
SEMENTE MODELO MD6OO
(CONFORME ANEXO TERMO DE
RTFERIINCIA )

J 00 unidade 13.-s33,33

l.t

CONCHA DIANTEIRA MODELO
PDAI (CONTORME ANEXO
TERMO DE REFERENCIA)

3,00 30.933,33
R$

q, ?qo oo

9

TRATORITO COM ENXADA
ROTATIVA MODELO BTTC 6.5
(CONFORME ANEXO TERMO DE
RTFERENCIA)

3,00 unidade 10. s66,67
R§

31.700,01

t0
PLANTADEIRA E ADI]BADEIRA
MODELO AG 60 (CONFORME
ANEXO TERMO DE REFERENCIA)

3,00 unidade 5.766.67
RS

I 7.300,0 r

As despesas dos objetos deste TERMO DE REFERENCIA ocorrerão por conta das classificações funcionais
constantes da Lei O

A CONTRATADA obriga-se a:

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 necessários à perfeita
execução do fomecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encârgos previstos na

previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condiçào de empregadora;legislaçào trabalhista,

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

à r'egularizaçào de faltas e irregularidades verificadas;necessárias

d)
Indenizar o contratante por quaisquer danos causados no Íbmecimento, poÍ seus empregados. ficando este

ontâr o valor correspondente dos pagamentos devidos à CONTR{'I'ADA;autorizado a dcsc

e)

f) Enlrceêr o objeto deste Termo de Referência no endereço indicado no Item 4 - (4 - Local para entregâ);

c)

Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administraçào, encargos sociais, encargos
trabalhistas, fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestâção de garantia, Seguro, transporte até o destino
e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cunrprimento integral do objeto deste contrato, nada
mais sendo vá1ido pleitear a esse título;

h)

Fomecer garantia formal para o objeto, contra quâlquer irregularidade de manuseio e vício de utilizaçâo, não
podendo ser inferior a 12 (doze) meses, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a
contratante. e/ou garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a

defeito de fabricasabilidadc de solicitar a substitui ao uando verificar

D
!9p4g31, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarcm vicios, defeitos,
incorreções, danos decorrentes resultantes da execução do serviço Contratado, de acordo com os anigos 12, 13,
18 e 26, do Códi de Defcsa do Consumidor

i)
Caso os produtos não estejam de acordo com as exigências editalícias, a CONTR{TADA deverá refazer ou
substituir o objeto em questão, no prazo Máximo de até 02 (dois) dias, contado do recebimcnto da

TA\TE. sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato:NOTTFTCAÇÃO da CONTRA

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Obidos - Pará
E-mail: licitaobidos(Aomâil.com

R$
40.599,99

unidade

Anual de 202212023.

Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas que ântecede a entrega, ao
CQNTRATANTE, eventuais ocorrências como intem-rpção ou possílel atraso na entÍega do produtol

(Lei n" 8.078, de 1990);
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k) Por ocasião da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá avisar antecipadamente a CONTRHfiÍíE
sobre: data, hora c nome do funcionário da COI{TRATADA responsável pelos servrços;

D
Atender prontarnente, exclusivamente neste município a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto do Presente Termo de Referência e Edital de Licitação;

m)
Manter, durante toda a execuçâo do côntrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

n)
Não hansferir a tercetos, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, excoto nas condições autorizadas no Termo de

Referência ou na minuta de contrato;

o)

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

CONTRATADA deverá comunicar a Conlratante via Oficio, juntamente com seus documentos que possam

argumentar devida alteraçào, para que o(a) Ceslor(a) possa encaminhar via Oficio à Comissão Permanente de
Licitação, para seiam tomadas as deüdas providências cabíveis a solicitação ora pretendida;

p) A CONTRATADA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRA.TANTE, que se procedam às mudanças
nos dias e horários de entrega dos materiais, sempre que houver necessidade.

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

b)
Proceder a emissão da Ordem de Sen iço (O.S) devidamente assinada e datada pelo(a) Fiscal (3 - Os Fiscais) c
Secretrlrio(a) (2.2 Sccretário(a) Municipal):

c)
Proporcionar todas as facilidades para que o fomecedor possa cumprir suas obngações denffo das condições
estabelecidas no contrato;

d)
Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompaúamento e controle de qualidade no momentô da

execução;

e)
Notificar formalmente a empresa. sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens
que compõem o obieto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

0
Prestar todas as

CONTRATADA:
informações e/ou esclarecimentos que veúam a ser solicitados pelos técnicos da

c)
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada um dos itens que

compõem o objeto deste termo;

h)
Proceder a fiscalização e acompaúamento na execução do Contrato por meio dc servidor designado no itcm 3

(3 - Os Fiscais), nos termos da Lei n" 8.666/93 e agir, no âmbilo de suas competênc'ias, de forma a garantir a
boa e regular execução do serviço;

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

Itens);

j) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as

especificações constantes no termo de relerência e da proposta. para fins de aceitaçào e recebirnento definitivos;

k) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da CONTRATADA. através de servidor especialmcntc
desis:ado pela CONTRATAIITE.

a)
A Entrega do Objeto deste Termo de Referência será conforme a necessidade da CONTRATANTE;

A execu do Servi deste Termo tle Referência será na sede da CONTR{TADA
Poderá ser admitido apenas uma prorrogação no prazo de do ltem 8.1 Obrigações da CONTRATADA, desde
que informado formalmente no prazo miíxirno de até 12 (doze) horâs que antecedc o temrino do Prazo, alern
de estaÍ lenamente ustificados atendendo aos interesses e conveniência da Adminis ão Públi
A CONTRATAI{TE, responderá formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas, se ACEITA ou NÃO
ajustificativa apresenta pela CONTRATADA referente a prorrogação no prazo dc entrega.

b)

c)

d)

u.l

o-

8-2 Obripacões dâ Contr'àtânte
A Conlratanle ohúga-se a:

I0 - Rccebimcnto e de

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Obidos - Pará
E-mail: licitaobidos(Oomail.com
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Os objetos deste termo de referência serão recebidos

â)
Proüsoriamente. até 02 (dois) dias úteis após à execução dos serviços, para efeito de verificaçâo da
conformidade com as especificações dos serviços contidas na Proposta Consolidada apresentar até 02 (dois)
dias após a rcalização do Certame;

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

c)

Na hipótcse de durante a verificação provisória for conslado alguma inegularidade como defeito, avaria ou
diferente de serviço licitado, a CONTRATAI{TE deverá notificar a empresa CONTRATADA para que a

mesma tomc as devidas providências no prazo máxrmo de 24 (ünte ê quatro) horas à contar da data da
recebimento da notifi caçâo;

d)
O recebimento e execução do objeto deste TERMO DE REFERENCiA será conllado ao Fiscal indicado
pelo(a) Secreúrio (a), através do Termo de Recebimento;

a)
Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. " 877, de 3l de
março de 2008 e a Instrução Normativa n. o: 018, de 2 I de maio de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda

SEFA;

b)

c)

Só serão pâgos os valores mensais referentes aos serviços efetivamente €xecutâdos, mediante Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestâdas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e pelo Secretário(a)
acompanhada da Ordem de Fomecimento, Termos de Recebimentos e Certidões de regularidades fiscais,
através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, que será submetida a avaliação de sua veracidade.

d)
Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota FiscaVFatura, a CONTRATADA deverá
comprovar sua rêgularidade ÍiscâI, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas;

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

nota fiscâYfatura;

f)
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal , Fatura, serão os mesmos
restituídos à CONTRÀTADÀ para as coreções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de

Obidos por quaisqu". an"u.go, ,"rultantes de atrasos na tiquidação dos pagamentos corrcspondentes;

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

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, dêverá apresentar em todas Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) devida comprovação de acordo com o disposto na Lei Complementar n. ": 123, de 14 de

dezembro de 2006t

h)
Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em mocda
estrangeira, será utilizada a colação do último dia útil anterior ao dia do pagamento;

r)

A CONTRATANTE poderá exigir da empresa vencedora da licitação, a qualquer tempo, a apresentação de
comprovantes originais referentes à efetiva quitaçào de qualquer encargo ou compromisso para com terccÍos.
exigidos por força da execução dos serviços contratados. A não apresentação desses comprovantes podcÍá
ensejar a suspensão dos pagamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularização do assunto;

i) A CONTRATANTE procederá à retenção de impostos nas hipôteses previstas em lei:

k)
A CONTRATADA âpresentârá ao CONTRATANTE documento fiscal específico referente ao objeto da
licitação, scndo que estes deverão ser entregues até o dia 20 de cada mês;

l) O CONTRATAITTE terá o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar da apÍesentação do documento
fiscal, para aprová-lo ou reieitá{o;

m)
O documento fiscal não aprovado pelo gestor serâ devolvido à CONTRATAI)A para as necessárias correções,
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para pagamento a partir da
data de sua reaÍrresentaÇão;

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Cenlro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: Iicitaobidos(Aamail.com
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Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as folmalidades, o pagamento do Ser,*iço será efetuado, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo das Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s)
devidamente datadas e âtestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e pelo Secretário(a), o repasse a

CONTRATADA será feita través de transferência de conta bancaria.

c)
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n)
A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de pretexto paÍâ que
a CONTRA,TADA sus a exc ão do contrato

o)
O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em paÍe, nos seguintes casos: erecuçào

eto contratuâl em desacordo com o avdo ob e existência de ara com o cual débito

Consoante o artigo 45 da Lei n'9-784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a previa manifestaçào do
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladorâs, inclusive retendo o pàgamcnto, em caso de risco
iminente como forma de revenir a ocorência de dano dc dificil ou

A disciplina.lrs infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista
no Edital. na Lei 8.666193, de 21 de julho de 1993 e Lei 10.520, de l7 dejulho de 2002.
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PERXIRA DE SOUZA
amento, Urbanismo c InfrâestruturaSecretaria Municipal
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..\NEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÂo ELETRÔNrCO (SRP) N"

.snatu 
*'t^ra:..

," .JJo "t
ú;:
O.^

(:

A
Prefeihrra Municipal de Óbidos
Depto de Licitação

PA RÀ

Prezado Sr. Pregoeiro:

A Empresa sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob n"
neste ato representeda por propõe à Prefcitura

Municipal de bidos, a entrega dos materiais/serviços abaixo indicados, conforme Termo de Referência do
Edital em epígrafc, nas seguintes condiçôes:

Pre OSa

Vâlor tôtâl da proposta Rl 00,00 (-----;

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

c) O prazo de entrega dos produtos/serviços é de _ (_) a contar do recebimento da nota de empenho
ou ordem de serviço.

d) A entrega do objeto seú feita nos locais indicados pela Prefeitura Municipal. mediante a apresentâção
da solicitaçãotordem de serviço, sem nenhum ônus para essa PreÍ'eitura.

e) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 90 dias).
f) Caso nos seja adjudicado 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.

Carteira de identidade n' CPF n" _, (funçào na
empresa), como responsável legal desta empresa.

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

e seus anexos.

Nome e Cargo dó Representante da Empresa
RG n"

Descricão do Ser-vico UNT) Qtde. RS Unit RS Total
)(x XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLtxxxxxxxxxxxxxLxxxxxxxxxxx

xxrx
xx 0,00 00,00

00.00

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Cêntro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobidos(Aqmail.com

Total Global:
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE Rf,GISTRO DE PRI,ÇOS

PREEGÃO ELETRÔNICO (SRP) N'-/-

hrctsso no

Prcgão no_/_ - PMG SRP

O(a) «NOMF ORG_GERENCIADOR», com sede na «ENDERECO_ORG_GERENCIADOR», inscritola) 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 rcgistrar os preços dos
fomecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificaçào por eles âlcançâdas e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às nonnas constantes na
Lei n" 8.666, de 2 I de jlnhe de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

CL(USULA PRIMEIRA - Do oBJETo
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual «OBJETO_LICITADO»

CLÁUSULA SEGI.INDA - DOS PREÇOS E QUANTITATIVoS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

«ITtrNS REG PRECOS»

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Regisro de PÍeços, a CONTRATANTE nâo
estará obrigada a adqurir os produtos citados na Cláusu.la Prirncira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazô-lo por meio de outra licitaçào, quando julgar convcnientc, scm que caiba rccurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR. sendo, entretanto, assegurâda ao beneficiário do registro,
a preferência de fomecimento em igua)dade de condições.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobido omail.com

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assunre o cornprornisso
de atender, durantc o prazo de sua vigência, os pedidos rcalizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
cotidições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidadcs legalmente cabíveis pelo descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRo DE PR.EÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Orgãos e entidades quc não participarem do Registro de Preços. quando desejzLrem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços. deverão rnanif'estar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador,
parâ que este indiquc os possiveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados. obedecida à ordem de
classificação.
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beireficiário da ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrcntc da adesão. desde que este

lomecimento nào p§udique as obrigações presenÊs e futuras decorrentes da ata, assunridas conr o Orgão
Gerenciador e Orgàos Participantes.
Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderâo

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos regishados na prescntc Ata de Registro de

Preços.
Parágrafo quârto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dc preços não poderá exccdcr. na

totahAade, ao qrríntuplo do quantitativo de cada item registrario na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e Orgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
Parágrafo quinto: Compete ao órgão não panicipante os atos Íelatil'os à cobrança do cumprimento pelo

fomecedor das obrigações contÍatuahnente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório.
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTRf,GA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverào ocorrer de acordo com as especiltcações contida
na ordem de,compra. não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Unico: -A. empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções pÍevistas no itcm 27 do
Edital em conlbrmidadc com a Lei 8.666193 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - Do PAGAMENTO'
O pagamento será e1àtuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota liscal), discíminada
de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser
designado pela contratânte. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com
discriminação dos bens. juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à

administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em far or do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária
ou cheque nominativo. o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após
a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/.Faturas-
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamenlo a ser efetuado ao
FORNECEDOR, para verificação dâ situação do mesmo, relâtivamente às condições exigidas na contratação.
cujos resultados serào impressos e junlados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicaçào de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

EM:IxNxVP

Onde:
EM: Encargos Moratórios
N : número de dias entre a data prevista para o pagarnento e a do efetivo pagamento
YP : Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX - percentual da Taxa anual : 67o
I = Indice de compensação financeira, assim apurado:

r : (rx/100) _ r:(6/1 00) _ r:0,00016438
365 365

C

ô
c.

ffi
E-mâil: licitaobidos@qmail.com

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais âtÍasos de pagamento, desde que a Contratada não renha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratânte. entre
a data acima referida c a correspondente ao efetivo adimplemento do fomecirnento, mediantc a aplicação da
seguinte fórmula:
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o»/A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal,/Faora, apósaoco

crÁusuu sExrA - o,rs coNorçÕES DE FoRNECTMENTo
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
O fomecedor Íicará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prôvista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços no <<NO_LICITACAO».
a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintcs
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do representante
legal da conh'atada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitantc apresente
justificativas para o atraso, que só serão açeitas mediante crivo da Administração;
II - multa dc O]Yo (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaçôes
estabelecidas, até o miíximo de 10o/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos nâo entregues, recolhida no
prazo m'áximo de l5 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de l0Yo (dez por cento) sobre o valor do rnaterial não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
sem embargo. de indenização dos prejuízos porventua causados ao contratante pela não execuçâo parcial ou
totâl dô contrato.

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Ôbidos - Pará
E-mail: licitaobidos@omail.com

t."

Parágrafo Primeiro - F'icará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de ató

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou ale 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, úo celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa. ensejar o

Íetardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objelo
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão scr
aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "Itr", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empÍesa 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 fornecedores da

entidade contÍatante no, e no caso de suspensão de ücitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA oITAvA - Do REAJUSTAMENT0 Df, PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei no

8.666/t993.
Parágrafo Primeiro: O preço regishado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados lo
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao
preço praticado ro mercado, o Contratante convocaÍá o fornecedor, r,isando à negociação para redução de preços
e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada â negociação, o fomecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo QuaÍo: Na hipótese do parágrafo anterior, o Co[tratante corvocará os demais fomecedores, visando
igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos pr€ços registrados c o lbmecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
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I - Liberar o fomecedor do compromisso assumido, scrn aplicação de penalidad.e, confirmando a vera
motlvos e comprovames apresentados, e se a cornunicação ocorrerl antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociaçào.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociaçôes, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medídas cabiveis para obtençào da contrataçâo mais vantajosa.

CLÁUSULA NoNA - DAs CoNDIÇÕES DE, RECEBIMENTO Do oBJETo DÀ ATA DE R.EGISTR0
DE PRXÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificaçõcs
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificaçào ao representânic {esignado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
entÍegues no cndereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas nolas Iiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, ro ato de entrega, para efeito de posterior verificaçào da conformidade do material com
as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - DeÍinitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos c sua consequentc aceitaçâo,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após
o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do CAI\ICELAMENTo DA ATA DE R.EGISTR0 DE PREÇoS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços canc.elado nâ Atâ, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla delbsa:

' A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;
- o seu preço registrado se tornaÍ, comprovadamente, inexeqüvel em Íünção da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material.

' Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçâo técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de intcresse público, devidamenle, motivadas e lustificadas;
- não cumprir as obrigações deconentes da Ata de Registro de Preços:
- não co:nparecer ou se recusar a retirar. no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registrc de
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estâbelecidas na Ata de Registro
de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
' Àutomaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quandÕ não Íestarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fomecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁusuLA DÉctNrA PR|MEIRÂ - DA AUT0RIZAÇÃO pARÂ AeutslÇÂo E EMtssÃo DAs
ORDENS DE COMPRA
As aquisições <1o objeto da presente Ata de Registro dc Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Unico: A emissão das ordens de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento. total ou parcial, será
igualmente autorizada pelo órgão requisilanre.
CLÁUSULA DÉCIM-A SEc[I\.DA - Dos ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEp: 68.250-000 - óbidos - pará
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O licitante registrado na Ata de Registro de Preços cstará obrigado a fomecer, quando solicitados, q tátivos--

iú

superiores àqueles rcgistrados, em fimçâo do direito de acrescimo de até 257o (vinte e cinco por cento) e\*'"
com o § lo do art.65, da Lei n" 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fomecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da

Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4" do artigo l5 da Lei n" 8.666i93.

CLÁUSULA DÉCI\,L{ TERCEIRÁ - DOS PREÇOS E TTENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatiiria da prescntc Ala de Registro de

Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Regislro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (RS), serão fixos e irreajustáveis pelo pcriodo dc 12 (doze)

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUÀRTA - DAS OBRIGAÇÔES DO FORT{ECEDOR
A empresa forncccdora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no cdital e contÍato. sem prejuízo

das decorrentcs das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCI}LA QUINTA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, alem-das consrantes no edital e do Contrato:

Parágraio Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompaúar e fiscalizar a execuçào do Contrato por intermédio do fiscal especialÍnentc

designado, de acordo com a Lei 8.666193 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCI}T,A, SEXTA - DAS DISPOSIÇÕTS NINruS
lntegram esra Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n" <<NO LICTTACAO» c a proposta

da empresa classificada em l" lugar.
Parágr-afo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis n'8.6ó6193 e 10.52012002 e demais normas aplicáveis.
parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condiçâo

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contrataote

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamentc, serão processadas ejulgadas no foro da cidadc de «CIDADE», com exclusão de qualquer

outro.
E, por estârem assim. justas e contratadas, firmam o presenle instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e Íbrma'

na presença das testemunhas que tambén o subscrevem.

«CIDÂDE»-<<UF-MUNICIPTO», «DATA-ATA,REGISTRO-PRECOS COMUM»

MTINIChIO DE ÓSIDOS
C.N.P.J. n' 04.876.389/0001-94

CONTRATANTF
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ANEXO IV
MINUTA DO CO\TRATO ADMINISTRATTVO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N'-/-
ab

It
t-,ú
v

PAR |.

O(A) «NOME_DA_CONTRATANTE»>, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MI) sob o n" «CNPJ DA CONTRATANTE»,
representado pelo(a) Sr.(a) <<NOMF_RESP_LICITACAO», «CARCO_RESP_LICITACAO», portador do CPF
n' «CPF_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO», e de outro lado a firma
«EMPRESA_CONTRATADA»., inscrita no CNPJ (MF) sob o n" «CPF_CNPJ_CONTRATADO>>, estabelecida
à «ENDEREC0_CONTRATADO)), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr.(a) ((NOME_REPRESENTANTE», residente na
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a)
«RG_CPF REPRESENT_CONTRATADO», tem entre sijusto e avençado, e celebram o presente Instrumento.
do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n' «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n"
l0.520lOZ e da Lei n'8-666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

l. O presente Contrato tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO»

«ITENS CONTRATO»

CLÁUSULA SEGUNDA - Do vALoR Do CoNTRATo

1. O valor deste conrato. é de R$ «VALOR_CONTRATADO)r (<VALOR_EXTENSO CONTRATADO»)

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta âprcsentada pela
CONTRATADA no PrÇgão «NO_LICITACAOT> sAo moramente estimativos. não acarrçtando à Administração
do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGÂL

l. A lavrafura do presente Contrato decorre da realízaçáo do Prcgão n' <(NO_LICITACAO>>, realizado conr
fundamento na Lei n'10.520, de 17 dejulho de 2002, naLei n'8.666i93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUÀRTA. DA ExECUÇÃo Do CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamenle, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n'8.666193 combinado com o inciso XII do anigo
55 do mesmo diplorna legal.
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CLÁUSULA QUIT'ITA - DA VIGÊNCLA. E DA E,FICÁCIA
pt o\

L O prazo de vigência deste Contrato terá início ern «DATA INIC WG CONTRATO» extinguindo-se em
«DATA_FINAL VIG CONTRATO>>, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, t€ndo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLAUSULA SEXTA. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá ao CONTR{TANTE:

l.l - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para
a enÍega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros fomeçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que veúam a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentàrem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dôs produtôs devolvidos mediante comunícaçãô a ser feita pelo Serr'iço de
Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de AuÍorizaçã'ô de Fomecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado,
o fomecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer lrregulâridade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente o fomecimento, se for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRAT.{DA

l. Caberá à CONTRATADA:

L1 - responder, em relação aos seus empÍegados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais
como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e conúibuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventuÍa venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo
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1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE,
qualquer vinculo empregaticio com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedirnentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados direlamente à Administração do CONTRATANTE ou a rerceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, nâo exclündo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade dtl
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fomccimcnto do
produto;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comtrnicação expedida pelo Serviço de Alrnoxarilàdo;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE. por escrito, qualquer anormalidade
de carátel urgente e prestaÍ os esclarecimentos quejulgar necessário; e

1.10 - a obngação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão r.ro

«NO LICITACAO».

cLÁusuLA orrAvA - DAS OBRrG.A.ÇÕES SoCrArs, COMERCTATS E Frsc.A.rs

1. À CONTRATADA caberá, a'inda:

1.2 - assumir, tambem, â responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus

empregados quando do fornecimento do produto ou ern conexào com ele, ainda que acontecido em dcpendência
do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encaÍgos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, Íelacionadas ao
fomecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, nào
rransfere a responsabilidade por seu pagamento à Administraçào do CONTRATANTE, nem poderá onerar o
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1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fomecimento, de acordo com a necessidadc
e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fomecimentô expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
Iegislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldiiJos na época própria, vez que os seus empregados
não manüerão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;



objeto deste Contrato, razào pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquei vínculo de .

solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONIRATANTE
9lcl

CLÁUSUL^ \o:{A - DÀS OBRIGAÇÕES GER\IS

I. Deverá a CONTRATADA observar, tarnbém. o seguinte

CLÁUSULA DÉCIMA - Do ACoMPAj\IHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃo

l. Este contÍato será acompanhado e fiscalizado por servidol designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, pcrmitida a contratação de terceiros para assistilo e subsidiáJo de intbrmações pertinentes
a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do sewidor designado para esse hm deverão ser
solicitadâs a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

3. A CONTRATADÀ deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRT\TANTE, durante o
período de vigência do Contrato. para representá-la admin'isÍativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRJMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestaçAo das faturas correspondentes ao fomecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou â outro servidor designado pari! esse finl.

CLÁUSULA DÉCI\[A, SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária
«DOTACAO ORCAMENTA VAIORI) .

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acomparüada das guias de comprovaçào
da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sedc do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
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l.l - expressamente proibida a contratação de servidor peÍtencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de ouh-a empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCITtr{ TERCEIR{. Do PAGAMENT0

l. A CONTRATADA deverá apÍesentar 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 l0 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
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3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação.
fomecidos não estiverem em perfeitas condiçõês de consumo ou em desacordo com as es
apresentadas e aceitas.
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4. O CONTRATANTE podcrá deduzir do nrontante a pagar os valores corespondentes a multas ou inde
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADz\ enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não teúa concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
entle a data acima referida e a coÍrespondente ao efetivo pagamento da pffcela, ser a seguinte:

EM: I xN xVP

Onde:

EM : Encargos moratórios;

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

VP - Valor rta parcela a ser paga.

I: Índice de compensação financeira : 0.000 i 644, assim apurado:

r:(Tx)
36s

I = (6/100)
365

l:0,00016u14

TX = Percentual da taxa anual :60lo

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será inclüda em fâtura a ser âpresentâdâ
posteriormente.

CLÁUSUT,A DÉCIMÀ QUARTA - DA AI,TERÂÇÃO Do C0NTRAT0

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 daLei 8.666193, desde quc haja hteressc da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentaçào das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do AUMENTO oU SUPR.ESSÃO

P.!.

l. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65.
parágrafos lo e 2', da Lei n" 8.666/93.
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2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas rnesmas condições licitadas os acréscimos ou
se fizerem necessários, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o linrite estabelecido nesta cláusula, salvo
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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CLÁUSULA DECIMA sExTA - DAS PENALIDADES

l. Pela inexecução total ou parcial deste Confato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Adminisração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes sanções:

1.1 - advertência:

1.4 - multa de 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorência, até o máximo de t0%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrâto, quando a CONTRATADA, injustiÍicadamente ou por motivo
nào accito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à soiicitação ou à Autorizaçào de Fornecimento
previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias. contâdo da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
do do(a) «UNID_GEST», por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratâr com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promoüda a reabilitaçâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

CONTRATADA que:

2- I - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrâto;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - Í\zer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregâr documentação exigida no certame;

Rua Deputado Raimundo Chaves, no 338 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobídos@omail.com

L2 - rnulta de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total,
recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oÍicial;

I .3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atmso e por ocorrência, até o máximo de l0%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; quando a CONTRATADA, injustificadarn€ntc ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorizaçào de Fomecimento
previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrâto, recolhida no prazo máximo de l5 (quinze)
dias, contado da comunicaçào oficial;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;



2.9 - apresentar documentação falsa

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administraçào
do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos anolados no item 2 desta Cláusula. a CONTRATADA ficará
isenta das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIyA SÉTIMA - DA RESCISÂO
l. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisào, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lci
n" 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escritô da Administração do CONTRA.TANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notiÍicando-se a CONTRATADA com
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as paÍes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a ma1éria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçào escrita e fundamentada da
autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalÍnente motivâdos nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa,

ô-o(i

CLÁUSULA DÉCIT[,A, oITAvÀ
CONTRATADA

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA

1. Este Contralo fica vinculado aos tennos do Pregão n'«NO LICITACAO», cuja realização decorre da
autorização do Sr(a). .,NOMF RESP LICITACAO», e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCI}IA \ONA - DO FORO

l. As questões decorrentes da execução deste Insmmento, que não possam ser dirimidas administmti\ amente,
serão processadas e julgadas no Foro do Município de «CIDADE», com exclusão de qualquer outro por mais
priülegiado que seja.

E, para firmeza c validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Coltrato em 3 (três) vias dc igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas .representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
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3. Alóm das penalidades citad,as, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelarnento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e. no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo
IV da Lei r." 8.666/93.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE.
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a seren
efetuados.
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«CIDADII» - «UF MUNICIPIO». «DATA DO CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATANTE»
CNPJ(MF) «CNPJ,DA CONTRATANTE»

CONTRA.TANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»

CONTRATADO(A)

Testemuúas:

ANEXO V
RELAÇÃO DOS MUNICIPIOS

PREGÃO EI,ETRÔNICO (SRP) N" 

-/-
RELAÇÀO DOS MUNICÍPIOS REGIONAIS

Os Microempreendedores tndividuais - MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte EPP
sediadas nos Murucípios abaixo relacionados serão consideradas Empresas Locais ou Regionais para efeito do
AÍt. 48, § 3'da Lei Complementar no 12312006, com o obj etivo de incentivaÍ o desenvolvimento local. podcrão
usufruir da prioridade de contrâtação pela Prefeitura Municipal no Limite de l0% (dez por cento) acinta da
melhor proposta, desde que a proposta vencedora na fase de lances não scja de empresa sediada nos municípios
da relação abaixo:

Municípios Pertencentes a Mcsorregião do Baixo Amazonas

Faro

Juruti

óbidos

Oriximiná

Terra Sânta

Alenquer

Belterra

2
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Curuá

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Placas

Praiúa

Santarém

Almeirim

Porto de Moz

NIC;

-.49

PAR§

a)

tu (-

\.:Jú

Rua tieputadô Raimundo Chaves, no 338 - cenlro - cEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
E-mail: licitaobidos@omail.com


		2022-12-07T10:55:46-0300
	MARIETA MENDONCA PINHEIRO:45213100287




