
re
PrefêituÍg Municipal dê Obidos
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REF
AQUISI Ão DE MATERIAL DE GRUPOS GERADORES

1 - Objeto

1.'t Objeto:

1.2 Custo Estimado
Apurado:

n$ee.5SO,SS (quarenta e oito mi
cinquenta e seis centavos) o valo
pesquisas realizadas pela Secretaria

l, quinhentos e novênta reais e
r estimado foi obtido com base nas
Municipal de Saneamento urbanismo

e lnfraestrutura
A contratação do objeto
ll do Art. 75 da Lei 14.133121

deste Termo de Referência tem amparo legal no inciso

1.4 Período de Contrataçao: 02 dois meses

2 - Solicitante
SEU2 d BR Ilaue fn aer tstruUnto bÍ na S omI Se na meeaaul\,,1 In Ici S retaec aflSec1 r areta

CNPJ: 05.131.180 /0001-64
N': 681End.: Rua Nelson Souza

Estado: ParáCidade bidosBairro: Fátima
CEP: 68 250-000
22 Secretári I Má D de oS uzaan rePe II aÍa aM In Ic aua

Data/ano: 0310112022Decreto n": 00612022
CPF:01 7.880.772-96

ão Ex edidor: SSP/AM/PARG:3656452-4

3 - Os Fiscais
2dro 2e 201 Seteme b2 ddeB22 S UE RN 042120Fe cIS a srtaPo an d

DRA L RRE I RA TISTABAFEEK LUAL ANI3.1 Fiscal
MaÍícula n': 126086-0

045.389.022-92CPF
idor: PC/PAãoE8201367RG

Contratado ComissionadoEfetivoXão FuncionalSitu
Forma o

Auxiliar Administrativoo/FunCa o
JO oDoS SANTOS NEVES3.2 Fiscal

045.389.022-92CPF PC/PAidoráoE500833RG
Contratado Efetivo ComissionadoXFuncionalSitua

Ensino Su riorForma ao
nte Administrativoo/FunCa o

ififi
Atestar

a doneaU ad d egca daeme ont qcere bo çãoeln ve Sres oao pac SF pISSo cn aed ntecedêad saom 30avo ca íISass com meCêre b osdaterim a Datar
id Saom a ds EVmeSM ta U adE U an cl dtá a u pa ql\r4a o Sea cre çãon do coo panod é m

vidências em rela aoavl ência do contrato;

b) AtêstaÍ.

ERMT oeferiR oddo S onS d C ano S F cis axe idc aoá SE eáoc ntra peadza oafi a çç ataD II\,4 a anodad edaifi ac aue qcebeRec AEF ER NER
u odecda exon ursc o çãoSU remU aid Sdm Sa rgdatontrCoe cln as

cm n s aAdàcn ado Íaa c euddentratoco
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CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR

MONOFÁSIiO E TRIFÁSICO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SANEAMENTO,'URBANISMO E INFRAESTRUTURA.SEURBI'

1.3 Base Legal:

a)

e
(trinta)

ao competirá:qualDE
quêdo



Prefeitura Municipal de Obidos
à

íÀ

Secrêtaria Municipal de Saneamento Urbanismo e lnfraestrutura - SEURBI
CNPJ N": 30.971 25710001-51

Rua Nelson Souza. n'681 - Fátima - CEP: 68.250-000-Óbidos-Pa
E-mail: pmoseurbi@obidos Pa.gov br

5.í :

As comunidades localizadas na zona rural do município de Obidos, pela extensão territorial

ficam bastante afastadas da sede do município, que certamente deixam essas localidades

isoladas e sem acesso aos serviços públicos ofertados à população. Diante dessas

circunstâncias um dos aspectos que se apresenta bastante precário trata-se de sistema de

abastecimento de água que muitas vezes não existe e em outras ocasiões o grupo gerador

entra em pane deixando a comunidade com o sistema paralisado'

- considerando a importância do equipamento para solucionaÍ o problema de Íalta de água

nas comunidades de Laguinho e Sagrado Coração de Jesus;

.ConsiderandoqueessascomunidadesnãopossuemoutrosmeiosparaamenlnaraS
dificuldades surgidas pela falta do equipamento grupo gerador;

- considerando que os grupos geradores irão proporcionar melhoria nas conduções de vida

da população residentes nessas comunidades'

- considerando que a energia fornecida através do grupo gerador beneficiará também os

comunitários com qualidade no armazenamento de alimento, dando condiçÕes para conservar

seu sustento.

c)
O(s) Fiscal(s) da CONTRATANTE dever

anhamento e controle da execu
experiência necessária PaG oaá ter

acom ão do contratoi
reduz a responsabalidade da fornecedora,
de, ainda que resultante de imperfeiÇões
nadequado ou de qualidade inÍerior, e, na
e da Administração ou de seus agentes e

A fiscalizaÇão de que trata este item não exclui nem
inclusive perantê terceiros. por qualquer lrregularida
técnicas. vícios redibitórios, ou emprego de material i

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidad
re ostos, de confo rmidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993;

e)

o todas as ocorrências relacionadas com a
ano, bem como o nome dos funcionários
necessário à regularizaÇão das faltas ou

O(s) Fiscal(s) do contrato anotará em regist
execução do contrato, indicando hora, dia
eventualmente envolvidos, determinando o

ro propn
,mêse
que for

defeitos observados e encaminhando oS apontamentos à autoridade competênte para as

rovidências cabiveis

4 - Local ra En r os ltens
mento Urbanismo e lnfraestrutura -

N':681End. Av. Nelson Souza
Local. Secretaria Munici al de Sanea SEURBI

Estado: PAbidosCidade

e Munici

Bairro: Centro

5 - Da Justificâtiva

d)

CEP: 68 250-000
No horário das 08:OO às '14.00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual
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PrêfeituÍa Municipal de Obidos
SecÍetaria Municipal de Saneamênto Urbanismo e lnfraestrutura - SEURBI

CNPJ N": 30.97 1.257 10001 -51
Rua Nelson Souza, no68í - Fátima - CEP. 68 250-000-Obidos-Pa

E-mail: pmoseurbi@obidos.pa.gov.br

Justificativa do Preço Proposto:

Para mensuraçáo do valor, foi realizada pesquisa em empresa localizada no municipio de

Óbidos e através do site www.bancodepreços.com.br, de onde se extraiu a média de preço,

sendo que o menor valor apresentado foi o pela empresa E. MENDES & CIA LTDA, que se

configura como compatível com os valores de mercado

Justificativa da Escolha da Contratada:
A escolha da empresa a ser contratada foi definida em função do menor valor apresentado

bem como pela facilidade de acesso e entrega do produto, uma vez que a mesma é

estabelecida na cidade de Obidos o que permite celeridade no atendimento dada a

necessidades urgente.

5.1 .1 . Da base legal

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXl, da ConstituiÇão Federal de

1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de

licitações. Para melhor entendimento, velamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

()
"XXl - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e aliênaçóes serão contratados mediante

processo de licitação pública que assegure igualdade de condiçôes

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigaçóes

dê pagamento, mantidas as condiçóes efetivas da proposta, nos

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualiÍicação

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das

obrigações. "

Licitar é regra. Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas

tornando desnecessárias e/ou inviáveis as licitaçôes nos trâmites usuais, írustrando a realtzação

adequada das funÇões estatais. Na ocorrência de licitaÇôes desnecessárias e/ou inviáveis, a lei previu

exceçôes à regra. as chamadas Dispensas de Licitaçôes e a lnexigibilidade de Licitaçáo.

_\_
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- Considerando que o presente objeto ora solicitado é essencial para a continuidade e

manutenção do sistema de abastecimento de água, permitindo aos habitantes desfrutar do bem

estar.

E que a Secretaria Municipal de Saneamento Urbanismo e lnfraestrutura, pretende adquirir
grupos geradores para atender emergencialmente objetivando

O valor a ser pago obtido com base no oÍçamento apresentado pela empresa autorizada,

o qual apresenta-se no valor de R$ R$40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais).
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Prefeitura Municipal de Obidos
Secretaria Municipal de Saneamento UÍbanismo e lnÍraêstrutura - SEURBI

CNPJ No: 30.97 1 .257 10001-51
Rua Nêlson Souza. no681 - Fátima - CEP. 68.250-000-Ôbidos-Pa

E-mail. pmoseurbi@obidos.pa.gov br

v-Q15:

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal no 8.666/9 3. e. no ano de

2021 Íoi promulgada Nova Lei de Licitações, a Lei no 14.133 de 01 de abril de 2021. O objetivo da

licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade,

igualdade, moralidade e publicidade.

Com base na Solicitação, justificativa, pesquisas de preço e mapa comparativo de mercado para

atendimento da presente solicitação, a referida contratação em que se verifica ser cabível ser realizada

através do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÁO, na forma de que trata o Art. 75, ll da Lei Federal

14j3312021.

A nova lei de licitaÇões trouxe inovações diversas, inclusive alterou os limites da dispensa em seu art

75, inc. ll, dispondo o seguinte.

Art. 75. E drspensável a licitação:

t . t;
ll - para contrataÇão que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Como se pode observar há previsão legal para contrataÇôes em íunção do valor e o que se pretende

contratar encontra-se dentro dos limites da regramento mencionado. No entanto houve alterações no

limite acima mencionado, através do Decreto Federal no 10.92212021, que estabeleceu o valor de

R$54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos).

A base legal acima informada é permitida pelo fato da empresa que se vislumbra contrater trata-se da

empresa inscrita no CNPJ no04.295. 46710001-67 - E. MENDES & CIA LTDA'

5.2: Justificativa do Preço Proposto:

O valor a ser pago obtido com base no orçamento apresentado pela empresa autorizada, o qual

apresenta-se no valor de R$ R$40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais)'

para mensuração do valor, foi realizada pesquisa em empresa sediada no município de Óbidos,

por ser a única com ramo de atividade pertinente ao objeto em virtude da proximidade da Íacilidade na

entrega do produto e acima de tudo pelo menor preço, onde se extraiu das pesquisas realizadas a média

de preÇo, assim como através de pesquisas realizadas através do site.www.bancodepreços.com.br, que

apresentas preços aplicados por outros públicos, tendo meta o menor valor apresentado foi o pela

empresa E MENOES & CIA LTOA.

5.3: Justificativa da Escolha da Contratada:
A escolha da empresa a ser contratada foi definida em função do menor valor apresentado bem

como pela facilidade de acesso e entregar do produto e acompanhamento em caso de defeito, uma vez

que a mesma é estabelecida na cidade de Óbidos o que permite celeridade na realização dos serviços.

o do obieto5.4.Da referência de preco de mercado e do menor preco para a contra taÇã
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é

5.4.',|

5.4.2.

Método de pesquisa: Os preços de referência

mercado. entre empresas do ramo/atividade do
obtidos por meio de pesquisa de preço de

da contrataçáo, cujas referências unitária.
foram
objeto

total e global resultam de média aritmétrca entre o mínimo de 03 preços pesquisados, conforme

demonstra Í\ilapa Comparativo de Preços, anexo a este Termo'

Referênciaparautilizaçãodocritériodejulgamento:MênorPreçoporitem,naÍormada
tabela reÍerência abaixo:

oriqem nas médias obtidas através de Desouisa de Dreco izada pelo Setor*Os valores de cia têm

de Dras, anexadas ao Processo Admin istrativo

01

02

03

04

R5 11.852,42

Rs s.607,0s

R5 12.249,33

MENOR VALOR TOTAL
POR ITEM

Rs 2.400,00

Rs 7.700,00

TORHECEOOR OFERTANTE DO
MENOR PREÇO

E. MENDES & CIA LTDA
cNPJ N" 04.295.487/0001 -67

5.5 Do Menor Preço e da Escolha da Empresa para a Contratação do Objeto- 
O valor a sei contratado é o menor valor, obtido com base nas pesquisas de mercado_, e valores

Je referência, perfazendo o valor global de R$ 40.900,00 (quaÍenta mil e novecentos reais')

conforme mapa apurativo acostado a termo'
ÉÁ anátise é possível observar que o valor a ser contratado encontra-se dentro do valor de

mercado.
Á àscotna da empresa detentora do menor preço em ambos os lotes recairá sobre a empresa E

úÉNDÊa & clA LTDA - CNPJ: 04.295.46710001-67, pelos seguintes motivos;

Àãrpr"." foi a que apresentou o menor valor para os itens componentes do ob1eto;

A empresa encontra-se regular em relaÇão à suas obrigaÇões fiscais;

A empresa encontra-se idônea.

AsconstataçôesacimainformadaspodemsercomprovadasmêdiantedocumentaÇões
acostadas a este termo de referência.

Eç''

5.5.4

a)
b)
c)

MEDIA TOTALITEM

Rs 11.000,00

R5 19.800,00Rs 18.881,76

Rs40.900,00TOTAL

ITEM

ÍuoroR NSB5oR ( OICSCI, REFRIGERADO A AR.

RPÍriI: 18OO/2.200 POTENCIA sCV, PARAACOPLAR
EÍU GERADOR COM LUVA ELASTICA E BASE DE

UND 01
R5

71.852,42

01 I Rs s.6o7,os

RS

18.881,76

itimAd dosaxM mosPe osntua tvositato reçcifi ESsE c açópe

QTDUNDDESCRTçÃO

GERADOR 3KVA,
BAIXA ROTAÇAO

IUONOFASICO. RPITiI.18OO,

MOTOR 18 CV (A DIESEL, REFRIGERADO A AR'
RPM, 1800/2.200 POTENCIA 12,5 KVA, PARA

UND

01
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UND

1
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ACOPLAR EM GERADOR COÍU LUVA ELASTICA E

BASE DE FERRO.

48.s90,56

RS

12.249,33

TOTAL RS

GERADOR 12KVA, TRIFASICO. RPM:1800, BAIXA
ROTAÇAO

U NID 01

7 - Da Fonte de Recurso
As despesas deste TERMO DE o por conta da classificação funcional

amentária Anual de 2022constante da Lei O
NCIA ocorrerãREFER

8 - Obri ESa
8.í Obri ões da CONTRATADAa
A CONTRATADA obri a-se a
a (- t d ê C ntrat d TE R Mo D E RE F E R N c I AoI o on aSI Sa Sa Xe II orU m

Atender a contratante com o fornecimento em de conservação e qualidade,
b)

bom estado
conforme valor o do,
Atender, com a diligência Possível, as determinações do Gestor, a

rovidências necessárias à re
todas asdotando

o de faltas e i ularidades verificadas.ularizac)

d)
lndenizar o contratante por quâlsquer danos causados durante a entrega, por seus

empregados, Íicando este autorizado a descontar o valor correspondente
devidos à CONTRATADA:

dos pagamentos

e)
Comunicar, formalmente no Prazo m
Item. ao CONTRATANTE, eventua

áximo de até 12 (doze) horas que
is ocorrências como interrupção

antecede a entrega do
ou possível atraso na

o do servientre a ou êxecu

s)

f)

Entreqa r
fe

so nIte sdara ea tn rê
u zn e d Sam do ae e 51on IP oaz aM XNc A qER EF RET MR Do Eo bo eto ed tes

uoEefo en amteedaatr SVEaum n ca ocor adanco a rs çáorfldco
ontd Se na eamer IVa nU c an da e Sea rec aS a paSme ed F pm hn nda ao rdone ac

n d Sa onifc CA oe CS oà cln da Sa ESesÍi oa bsem pe Çbr na S om eU
nÍrae trut u aba n mS e SoS na ae em ont Ua edn ut\í n CQa Ce re a ao a odaeSre ne a oda

dereço indicado no ltem 4 - (4 - LocelEntrêqar o obleto deste TERMO DE REFERENCIA no en

sJreG, tributos, taxa de administração, encargos socials,
ciais, deslocamento de pessoal, Seguro, transporte até o
er natureza necessários ao cumprimento integral do objetoh)

ndeaS d SetaodT Sa Sa ESd pe
mco erba a h taS Sne aC OSrg

un o de auon d ma caSti q qdeS rg
deste contrato nada mais sendo válido eitear a esse título:
REPARAR. 9.988!§-18 ou
verificarem vicios. deÍeitos

. no total ou em parte. o objeto do co
danos decorrentes resultantes da e

ntrato em que se
ntrega do objetoi) .IncorreÇoes,

SUBSTIT IR

Lei no 8.078, de '1990

i)
bj

té

aSne et ormnco t d SSXe ne c aamcoca doo IdetES e maan o su a em ont SSosoa IwY p
om den ta oz axrmom estãu oR oo oet pSu BU TS TI URrá FE EAZ o qRAR AT AD ed VEoc TN

AT TN Ec No RATFTI cI A oÃ adb em ton ad oNno at od od er ecc Çdrri OS7 eteS d ASI co0a ( )
ntro oatbe idec Sa on Cn a d ead e taSo ad Sn da aebSO

ET TN Eten c No TRAr tn ecr da ma ee rave a a aSTN TRA DA dAnte er a o pa CP Io co Sa âI do a g
I ne ret a OSde aRAT AT AD sNcoadan I o pod uf Cn oemonoh faS bo re atad

m resoto
exigências daa S eU Íuan C oumesten qcx u S ma nteeem tn e qpedn re ntarote p

) F RE NÊ IAcET MR Do RE EPo re n etbo te doon r ne EStomAd n S tat

m)
bo TI a Sd coe am scom m I b da s çóentco atoIa d oo b oet od pea tnu aI tn te do adI jnteIV a reg

nS a c tI a aoiÍi ca dao XeaUI o edS he b itaaoeaS dconSot admU d SaSa S

prestaçôe
ENCIA ou

n)

bo a oeSm ne te a SIa aclmS oemnem s ÇarmoÍaU eu proS oSn ef Í a te CCtaáN o q qp
an Saá bo n ada euSaÍ sdau ur qS bcou alantm ad S nemSa uS q q

n om un a ed coanE ER EF Rn ET MR Doo z da oadn õ aES utco

Página 6 de 9

C

do

(

-mail Of icio.a parti
ornecimento.

orçamentolnfraestrutura,

fiscais,

k)

a
responsável

exceto



i.rUNJt
:) \

,lPrefeituÍa Municipal de Obidos
Secretaria Municipal de Saneamento UÍbanismo e lnfraestrutuÍa - SEURBI

CNPJ N": 30.97'1.2571000í -51

Rua Nelson Souza. no681 - Fâtrma - CEP 68 250-Oo0-Óbidos-Pa
E-mail: pmoseurbi@obidos.pa.gov br

ação feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o Termo do Contrato ora
NTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE via Ofício, juntamente com

seus documentos que possam argumentar devida alteração, para que o (a) Gestor (a) possa
encaminhar via Ofício à Comissão Permanente de Licitação, para sejam tomadas as devidas

o)

Qualquer solicit
afirmado, a CO

rovidências cabíveis a solacita o ora retendida.
A CONTRATADA deverá aceitar, mediante solicitaÇão da CONTRATANTE. que se proce

às mudanças nos dias e horários de entrega dos equipamentos, sempre que houverp )

dam

necessidade
8.2 Obri ões da contratante

SoS bro ae en SS d ddeaE ma o ofu c oe fe no me ac TN TRA DA atA ar SVE derC mo nu a oca
oF n ct em n o o Fd me S oSA ed rdo meuo o ud oS o mÍ o eam a S

A Contratante obr a-se a

b)
Proceder a emissão da Ordem de Fornecimento( O. F) devidamente assinada e datada pelo(a)

lde Saneamento Urbanismo e lnfraestrutura:Secretária Ít/u n ici
Participar ativamente das sistemáticas de supervisão. acompanhamento e controle de

c) ualidade no momento da entre a

d)

e)

Notificar formalmente a empresa, sobre imperfeições, falhas ou irregu
cada um dos itens que compóem o objeto deste termo. para que seja

Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que ven
ados da CONTRATADAem

ue comf)
da

moob eto deste termo,um dos itens
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalaçóes para substituiçáo de ca

laridades constantes de
m adotadas as medidas

ham a ser solicitados pelos
corretivas necessárias;

Receber provisoriamente os materiais, disponibilizan

s)

h)

i)

fi SE d Ioe o dmono a oo Cdoxecueanh m n oca mo a n a eez o parocedP Ie a çâp
au coS m e ne c Saon ma br do SÍI tr,t)6 3/o aena pn So rmte So d3med S n da no o te ss

de forma a ão do serviarantiraboaere ular execu
do local indicado no ltem 4 (4 - Local para

En ar os ltens
samente, no prazo fixado, a conformidadeVerificar minucio

fi

MR ostan n Se TEn ocoSn m ntee mcorov aSOp
m onteo cere ebaa aÍ S ade cenS aro

os motores recebidos
DE REFERÊNCIA C dA

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaÇóes da CONTRATADA, através de servidor
i) cialmente desi nado ela CONTRATANTE.ES

9-En dos itens

A entrega dos equipamentos deste TERMO DE REFERÊNCIA será na sede da CONTRATADA.

Poderá Ser admitida apenas uma prorrogação no prazo de acordo com o ltem 81 Obrigações

da CONTRATAD4. deàae que informado formalmente no prazo máximo de até í2 (doze) horas
que antecede o término do Prazo, além de estar plenamente justificados. alendendo aos

interesses e conveniência da Administração Pública,
A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas, se

ACEITA ou NÃO a justiiicativa apresentada pela CONTRATADA referente à prorrogaçáo nos

Ü3',"";"1:."J::?1.*ro DE REFERÊNcIA, deverão ser entresues no Locar tndicado no rtem

neste TERMO

c)

d)

e) ar os ltensara A nhar/Ent

a)

b)

conforme aOE REFERÉNCIA será

4 4 - Local

A entrega dos ltens, relacionados
necessidade da CONTRATANTE;

R b c rité d ita ao d o etobe eAc onto e f oI0 ce e mI e,|

b deste TE RMo R E F ER N ào dbi SoIc SEA I receoEDs o te So

a)
Provisoriamente, após à entrega do materia de verificação da conformidade com

s deste Termo de Referência,
l, para efeito

as es ecifica

a)

Lei

definitivos.
especificações
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Definitivamente, após a verificação provisória e estan
êspecificaÇões constates neste Termo de Referência e sua
para os tramites relacionados ao recebimento, não poderão

do em conformidade com as
consequente aceitaÇão. O Prazo
ultrapassar 24 (vinte e quatro)

h oras;
Na hipótese de durante a verificaçã
avaria ou diferente do objêto I

CONTRATADA para que a mesma

o provisória for constado a
icitado, a CONTRATAN
tome as devidas providên

lguma irregularidade como defeito,
TE deverá notificar a emPresa
cias no prazo máximo de 24 (Vinte

horas a contar da data do recebimento da notificae uatro ao,

O recebimento do objeto deste TERMO DE REF NCIA será confiado ao Fiscel indicado pelo

através do Termo de Recebimento
ER

a Secretário a

E

E
IE

í1 - Das Condi ões de Pa mento

a)
Para fins de pagamento serão observa
n. o 877. de 31 de março de 2008 e a I

dos os proce
nstrução Nor

dimentos dispostos no Decreto Estadual
mativa n. o. 018. de 21 de maio de 2008.

da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA;

transferência de conta bancâria,

fife

am nte Iaa ma ne ot odoÍ mÍ a d da SeoSamu Í d Sa p sCF n na eC tad S on b ad ed paH e dn o p
do e n Iit or o Ib em ntntaco od aS a rt dIt n at d a Son ra dzo 3e 0 pS re ea ut da o ( )of ern c do p

od S e e aIS ed IS n aSa o a IF caSat ad eS ta Se d ( ) ptad ma n et a ) ( ) gda S F caS S EV pe (dd Na ot )( ) (
ad rdo me dr m na ah adnI rf a tS utr u a coaarb n mS eo pat I a UÀ,4 n c aS cre p
ta ra ESSfi ac Su ra d da ereedeL rt od ESeC b em tn SoRede soF nI ce mI n ot

f ta rat éS dees á erAT ADa oc TN RAeSsaoa atz adUatedeS eN a St prt doCe s

b)

c)

veracidade:

efeti

retá
fi

da sem ten I zareaadn saeàsnre Sterefeem SAn sIfa o esOSraSE ooS spe
Se an odF s ac S dstae ad S oIn d ta da Sa ae t ( ) sI S ed I ad e t ( )mN tao S F Si ca peedm ai ten ( )( )

m hn da da a( Se uttr Íu aa cona S om Ie nf arb paUna ae em tn ouÍvl n Ic a dI SI aa êS cS e p) p(
SIdn da ES cau aedd SoeC rtem ne ot SR bedorm S regeTn( c m ne oto eFdeerd mo

uS aaa a Ia aI o edSra bmu t deeu SCta U a ad S çadS De bé OSitn oed NS ati a qad S e eg

d)
atualizadas.

rti
RT TA DA AoC NIcaIF SotaNn ne teoc reÍ dsadI emaem ntoa aoa od poP raa t aefe p sç

Dde be ti soeN a ti sadS sa ec d esotra vea sre Iu Ía dI da eom ro Ia us ar ce adev sp

As despesas de frete/embalagem se houver, em ótese alguma poderão ser destacadas

uando da emissão da nota fiscal/fatura.
hip

No caso de incorreÇão nos documentos apres
mesmos restituidos à CONTRATADA para as

ados. inclusive na Nota Fiscal, seráo os
rreçôes necessárias, nâo respondendo o

Município de obidos através da secretaria Municipal de Saneamento urbanismo e

lnfraesirutura por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos

corres ondentes:

ent
CO

f)

eJ eSed m oStod Pe a ma ne otam nt aI odo 5 S et pRT TA DA SA a ôa oc N ega oS pC
re áQ PtV EL S deP rteonom CSr sa ed Pe um S Sa EIT/ roed SaS qoC Int b oeIu pprÇ

o tS no aro od m dom or a á do acF a I S ed ad co pNS tao S Scant eI tm do Sa a p ça se ( ))rep
I d 02 061 4 de me b o1 2 edn Ia nc mo I e tm

s)

h)
T eb em tn oe Cre So oda ean Ío So tnd ucoI n e ar ue p çÍ a c t na et St a p pa aP s q

tn od a od eamaa tn ne Io oaa do uo t m d aoaar tu z da cota aee aÍtS aÍ nme om de ea
m o aau I eU tIaad itac aor pe cn o aedSe a q qmxe r adI ÇAR AT TN É. eod prc No T sp
Í oo uau eu er cn aa u at á do eÍre ree tn Se efetaoI a ent oS TI n a s q q soa ed o q ÇmS ntaea p sçp

ãn oanad ntre e da mo ta ex OSd o f( roete cer I So sp Ças
ne ot Sa amSn e raeo ed ara tn e p smco rod S e )a er eS ant áo ppp ç

om eU arb n Sem tn oS na aden au ctvlce er at í aSadta aÍ SSo pbió dedn c I ouo ppe
Sa uS ontIu Ia atz oa odataitcr Íé oIa S ufn era tS ur ut ar

m eet S S re SI atoSo ot ns haSmoa eda tre nNA ET Í co eed taoc TN AR Ti)

Página 8 de 9

Obidos

de Saneamento,
Termos das

Débitos

os

através

a
fiscal,

optante

(

Lei de
do pagamento

útil

e)

i)
compromisso para com contratados.

a suspensão dos devidos



s']J t

t \f

ü
Prefeitura Municipal de Ôbidos

Secretaria Municipal de Sanêamento Urbanismo e lnÍraestrutura - SEURBI
CNPJ N": 30.97 1 .257 10001-51

Rua Nelson Souza, no681 - Fátima - CEP: 68.250-000-Óbidos-Pa
E-mail: pmoseurbi@obidos.pa.gov.br

í2 - Medidas Acauteladoras
Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação

í 3 - Das lnfraçôes e das Sanções Administrativas
A disciplina das infraçóes e sançóes administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela
prevista na Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e dêmais normas que regem as contrataÇões.

MAIRA AN PEREIRA OE SOUZA
Secretária N.4unicipal de Saneamento. Urbanrsmo e lnfraestrutura

Dêcreto N' 006/2022

H
*

k)
A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento fiscal específico referente ao
obieto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 30 de cada mês;

r)
O CONTRATANTE terá o prazo de 48 (Ouarenta e oito) horas, a contar da apresentaÇão do
documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo:

m)
O documento Íiscal não aprovado pelo Gestor será devolvido à CONTRATADA para as
necessárias correçôes, com as informaçôes que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo
estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação,

n)
A devolução do documento fiscal não aprovado pelo Gestor, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;

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