
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9/2020-260801 - SRP

O Município de IPIXUNA DO PARÁ através do(a)  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, leva 
ao conhecimento dos interessados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão, do tipo menor preço,  visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO,   CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,   VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E   AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A 
ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL., conforme condição que trata do objeto, mediante as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA SESSÃO LANCE DE PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

DIA: 09 de Setembro de 2020     HORÁRIO:  08:30

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura da sessão referentes a 
este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ.

2. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão:

3. As decisões do(a) Pregoeiro(a) serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas 
em ata, ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado 
final do certame será também divulgado mediante ofício ou com sua devida publicação.

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do Edital e de outros assuntos 
relacionados á presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, no 
endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no 
preâmbulo deste Instrumento convocatório.
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4.1. A resposta do(a) Pregoeiro(a) ao pedido de esclarecimento formulado será comunicado mediante 
ofício ou através de sua devida publicação no portal de compras públicas.

DA LEGISLAÇÃO

5. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes:

5.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão;

5.2 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;

5.3 - Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor;

5.4 - Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 

5.5 - Decreto Federal n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013; 

5.6 - Decreto Federal n° 8.250 de 23 de Maio de 2014 ; 

5.7 - Decreto federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019

5.8 - Demais legislação em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos.

6. Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

6.1 - Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 
comuns é feita em sessão pública, por meio lances do portal de compras públicas; 

6.2 - Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

6.3 - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

6.4 - Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a 
serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

6.5 - Unidade Gestora - Órgão licitador; 

6.6 - Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos 
constitutivos/Anexos; 

6.7 - Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e 
detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão.
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CONDIÇÕES DO OBJETO

7. A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO,   CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,   VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E   AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A 
ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. conforme discriminação do Anexo I.

7.1 - Por se tratar de uma licitação no Sistema de Registro de Preços, o PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ não tem a obrigação de contratar todos os serviços nem a totalidade das
quantidades indicadas no Anexo I deste Edital.;

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

8. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

8.1 - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

8.2 - comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA 
DOCUMENTAÇÃO.

8.3 - Nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$: 80.000,00 ( oitenta mil reais) 
somente poderão participar empresas enquadradas como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, 
Microempreendedor Individual e demais beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, do ramo de atividade pertinente 
ao objeto deste Pregão Eletrônico, que atendam as exigências deste Edital. 

9. Não poderão concorrer neste Pregão:

9.1 - empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de IPIXUNA 
DO PARÁ;

9.2 - empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.

9.3 - Servidores ou diretores/dirigentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ -
PA.

DO PROCEDIMENTO

10. No dia, horário no preâmbulo deste Edital, será credenciada e aberta pelo(a) Pregoeiro(a) a sessão pública  
destinada ao recebimento da declaração de habilitação e ao recebimento de  Proposta  e  Documentação.

11. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:

a) que não apresentar a declaração de habilitação.

11.1 - Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital à licitante que fizer 
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declaração falsa.

12 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

14. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

13.1 - exame de conformidade da proposta, consistindo em  conferência, a nálise e classificação das 
propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital;

13.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço;

13.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados, 
quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior;

13.3.1 - havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as lic itantes que tenham 
ofertado o mesmo preço;

13.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais;

13.5 - início da etapa de apresentação de lances, que deverão ser formulados de modo sucessivo, em 
valores distintos e decrescentes.

Observação: Uma vez iniciada a analise da Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações 
que possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvado o disposto na Condição 34.

14. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) convidará 
individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances, a partir 
da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços ofertados.

14.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases seguintes;

14.2 - após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

15. A licitante que se abstiver de apresentar lance, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último 
preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.

16 Concluída a fase de lance a pregoeira abrirá prazo para as empresas apresentar amostras, nos 
prazos previstos nesse Edital, para que possa ser entregue e analisada a amostra solicitada;

16.1  após a emissão de parecer definitivo sobre a amostra apresen tada, o(a) Pregoeiro(a) convocará 
todas as licitantes vencedoras que participaram da fase de oferta de lances para, em nova sessão, para comunicar a 
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respeito da aceitabilidade do produto e, por conseguinte da proposta, e, também ser analisada a documentação da 
empresa ofertante do menor preço cuja amostra tenha sido aprovada.

17 A licitante que deixar de anexar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, ou os apresentar em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no 
que couber, as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital e demais cominações legais.

17.1 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão.

18. Caberá a(o) Pregoeira(o), ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a realização deste 
Pregão:

18.1 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

18.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 
decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada;

18.3 - adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como 
a mais vantajosa para o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  após constatado o atendimento 
das exigências deste Edital;

18.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão;

18.5 - encaminhar a Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação 
deste procedimento licitatório e a convocação da licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços.

19. À Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ caberá:

19.1 - adjudicar os resultado deste Pregão, após decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) contra ato(s) 
do(a) Pregoeiro(a);

19.2 - homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura interpostos contra 
atos do(a) Pregoeiro(a), e promover a celebração do contrato correspondente;

19.3 - Promover a celebração da Ata de Registro de Preços correspondente a este Pregão; 

19.4 - Promover a celebração do(s) Contrato(s) oriundo(s) da Ata de Registro de Preços 
correspondente a este Pregão.

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e iniciada a analise da Documentação, não caberá 
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.

21. É facultada à(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 
de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.
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21.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

22. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:

22.1 - se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 
registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão;

a) nesse caso, a adjudicação caberá à(o) Pregoeiro(a);

22.2 - se houver interposição de recurso contra atos do(a) Pregoeiro(a), após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado;

a) nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

23. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados 
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

24. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes, da 
análise das propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais 
apresentados, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários.

DO CREDENCIAMENTO

25. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.portaldecompraspublicas.com.br, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

25.1. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

25.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

25.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

25.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

25.5. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de at ividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Portal de Compras Publicas.

25.6. A empresa credenciada no portal de compras públicas, deverá anexar os documentos abaixo para analise 
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da pregoeira alem do cadastro junto ao referido portal:

a) Ato constitutivo da empresa e alterações se houver para identificação daquele que outorgou os 
poderes ao seu representante, ou da respectiva Consolidação;

b) Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver;

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

d) Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL;

e) Certidão Simplificada expedida Pela Junta comercial

25.7 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar por usufruir dos benefícios 
estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006 deverá apresentar junto ao credenciamento:

25.7.1 - Quando optante pelo SIMPLES nacional :

a) comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei 

Complementar Federal 123/2006;

25.7.2 - Quando não for optante pelo SIMPLES nacional:

a) declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do 
exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3 da LC 
123/2006;

b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 
Complementar Federal 123/2006;

DA PROPOSTA - ENVIO DA PROPOSTA

26. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para 
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

28. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

29. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
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30. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

31. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

31.1 Valor unitário; 

31.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada item; 

31.3. Marca; 

31.4. Fabricante; 

31.5. Descrição detalhada do objeto: 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; 

32. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

33. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

34. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

DOS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

35. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 

35.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

35.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes 

35.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 

35.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificada s, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

35.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 

35.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
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35.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

35.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 

35.9. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

35.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, preva lecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

35.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

35.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

35.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

35.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

35.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o val or de sua proposta e, na hipótese de desistência de 
apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

35.16. Encerrada 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, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com  os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

35.17. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas d e pequeno porte e sociedades cooperativas que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

35.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

35.19. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e 
sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior 
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35.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e equiparados 
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 
apresentar melhor oferta. 

35.21. Aplica-se neste certame o previsto na Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado 
e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte: 

35.21.1 Em atendimento ao disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei 
Complementar 147/2014, os itens com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão exclusivos para microempresas 
e empresas de pequeno porte. 

35.21.2 Neste certame, há Lotes/itens cujos valores originais estimados são superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), porém não haverá cota reservada destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, pois haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração pública, conforme 
art. 49, III, Lei Complementar 123/2006. 

35.22. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

35.22.1. produzidos no País; 

35.22.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

35.22.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

35.23. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão 
convocados, vedado qualquer outro processo. 

35.24. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

36. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

36.1. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 
Administração ou manifestamente inexequível. 

36.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
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36.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

36.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, 
procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas. 

36.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 

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

36.5. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a apresentação 
de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da 
solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de 
Referência; 

36.5.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 
Referência. 

36.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

36.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

36.7.1. 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. 

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

36.8. 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 nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

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

36.10. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 
frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais 
encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais 

TRAV CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

sendo válido pleitear a esse título; 

36.11. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em 
dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração. 

36.12. Declaração de que o prazo de garantia/validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a 
contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto 
por razões técnicas comprovadas. 

36.13. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta no 
prazo máximo de 30 (trinta) minutos via e-mail: ipixunadopara.cpl@gmail.com, as seguintes documentações: 

36.14.1. A Proposta de Preço deverá conter ainda as informações; 
36.14.1.1. Razão Social da empresa; 
36.14.1.2. CNPJ (número); 
36.14.1.3. Número do telefax; 
36.14.1.4. Endereço comercial; 
36.14.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante;
36.14.1.6. Descrição da mercadoria; 
36.14.1.7. Preço unitário e total; 
36.14.1.8. Quantidade e especificação da embalagem 
36.14.1.9. Prazo de validade da proposta; 

DOS PRAZOS

37. A licitante vencedora ficará obrigada a fazer a entrega do produto, conforme a necessidade e o interesse 
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento 
da Autorização de Fornecimento expedida pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado.

38. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias co ntados da data de recebimento e abertura 
da sessão publica por meio eletônico.

39. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na proposta, os mesmos 
serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.

40. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 
ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
este(a) poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

41. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura do certame, sem a solicitação ou a 
convocação de que tratam as Condições 41 e 80, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 
assumidos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

42. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 
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8.666/93, as propostas que:

43 - apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

43.1 - não atenderem às exigências contidas neste Pregão.

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

44. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das 
propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa 
competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.

42. Feito isso, o(a)  Pregoeiro(a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas 
aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço 
ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os  representantes legais das licitantes participem da etapa de lances 
verbais.

43. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido na 
Condição anterior, o(a) Pregoeiro(a) fará a classificação dos três menores preços sucessivos, em ordem crescente, 
quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das licitantes participem, também, da 
etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão c onvocadas todas as licitantes que tiverem ofertado 
o mesmo preço.

43.1 - A licitante oferecerá lance sobre o preço unitário ofertado.

44. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances, a classificação final far-se-á pela 
ordem crescente dos preços.

44.2 - Será considerada como mais vantajosa para o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ a oferta de menor preço, proposto e aceito, obtido na forma da Condição anterior.

45. Aceita a proposta de menor preço, será aberto o a fase de analise da Documentação, contendo os 
documentos que foram anexados de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias no Registro de Cadastro de Fornecedores do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ assegurando-se à licitante já cadastrada o direito de apresentar a documentaçã o atualizada e regularizada 
na própria sessão.

46. Ocorrendo alguma das condições abaixo previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido melhor preço:

46.1 - se não houver lances e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 
Administração do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ para o fornecimento;

46.2 - mesmo após encerrada a etapa competitiva (ordenação das ofertas e  exame quanto ao objeto e 
valor ofertado, à aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de  menor preço;
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46.3 - se não for aceita a proposta ofertada de menor preço;

46.4 - se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias.

a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 55.3 e 55.4, será examinada a oferta 
seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital;

b) na hipótese da alínea anterior, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido o melhor preço.

47. Verificado que a proposta de Menor Preço atende às exigências fixadas neste Edital, quanto à proposta e 
à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame.

DA DOCUMENTAÇÃO

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

48.1 SICAF; 

48.2 Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, deverão 
encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

49. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja 
com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

49.1. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na 
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (dois) 
dias, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

50. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, além 
do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a 
seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação Técnica e 
Qualificação Econômico-Financeira. 

50.1. As licitantes regularmente cadastradas no portal de compras,  as quais terão suas condições de 

TRAV CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

habilitação verificadas pela Comissão de Licitação, deverão apresentar:

50.1.1 - declaração, observadas as penalidades cabíveis, de Inexistência de fato impeditivo da 
habilitação, (cf. Anexo II, Modelo "b", deste Edital);

50.2.2 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "c";

50.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; e

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir;

e) cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver;

f) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (Certidão Negativa);

g) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, emitida pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 

50.1.1. As consultas aos cadastros prevista nas alíneas ‘f’ e 'g',  do item 59.1, deverão ser 
realizadas em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 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 contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
com data não superior a 10 (dez) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar nos documentos.

50.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se houver, relativo 
ao 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.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidões Negativas 
de débitos Tributária e Não Tributária.

d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei.

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida pelo site 
(www.tst.jus.br), Certidão Negativa de infrações trabalhistas em conjunto com a relação de infrações trabalhista 
(www.trabalho.gov.br);

50.3. Relativos à Qualificação Econômico -Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante, e 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial, devendo conter a assinatura dos 
sócios e do contador, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, e vir acompanhado do DHP do Profissional emitido pela internet com sua devida validade da abertura 
do certame, não sendo aceitável a validade na data de emissão do balanço.

b.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
     _____________________________________________
     PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =                    ATIVO TOTAL
     _____________________________________________
     PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE
     ____________________
     PASSIVO CIRCULANTE

b.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço;

b.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-
se o direito de efetuar os cálculos;

b.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- publicados em Diário Oficial;

- publicados em jornal de grande circulação;

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

2) sociedades limitada (LTDA):

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
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sede ou domicílio da licitante;

50.3. Relativos à Qualificação Técnica:

a) A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no mínimo 01 
(um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público, que comprovem que a
licitante executou o fornecimento, pertinente e compatível em características com o objeto licitado;

b) Alvará de funcionamento emitido na sede do domicilio do licitante;

50.4. Em cumprimento ao art. 43, da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, será observado:

a) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando desejar os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006, quando optante pelo Simples Nacional deverá apresentar comprovante pelo Simples Nacional 
emitido pela Secretaria da Receita Federal; 

b) Quando não optante pela Simples Nacional apresentar declaração de imposto de Renda ou balanço 
patrimonial e demonstrações do resultado econômico do exercício co mprovando ter receita bruta dentro dos limites 
estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar de N° 123/2006, ou ainda comprovante da condição 
de ME ou EPP expedida pela Junta Comercial; 

b.1) As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição; 

b.2) Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME’s e EPP’s, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço 
inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

b.3) Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal desde que a interessada apresente 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro; 

b.4) Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (Cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos; 

b.5) A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

50.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão a 
sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas 
abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da LC 
123/2006);
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51. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 
da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

52. As declarações relacionadas na Condição 59, deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expedirem.

53. A falta de qualquer documentos e declarações relacionados anteriormente resultarão da desclassificação 
do participante no certame.

54. O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata a Condição 59 deverá 
estar credenciado para esse fim, e comprovar essa condição se o(a) Pregoeiro(a) assim vier a exigir.

55. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

55.1 - em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

56.2 - datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do certame, quando não 
tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

57. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia simples acompanhada 
do respectivo original para conferência pela Equipe de Pregão.

57.1 - Os documentos solicitados para conferência pela equipe de Pregão,  deverão ser autenticados 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela equipe de apoio a partir da apresentação do original, até 01 (um) dia útil anterior a data da 
abertura do certame ;

57.2 - serão aceitas somente cópias legíveis;

` 57.3 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

57.4 - o(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário.

DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

58. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, 
mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
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exigências aqui estabelecidas.

59. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

59.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;

59.2  -  os licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

DO TIPO DE LICITAÇÃO

60. Trata-se de licitação do tipo menor preço, conforme disposto no art. 4º,  inciso X, da Lei nº 10.520/2002, 
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e decreto federal 10.024 de 
20 de setembro de 2019.

DO DIREITO DE PETIÇÃO

61. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão, 
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de:

61.1 - julgamento das propostas;

61.2 - habilitação ou inabilitação da licitante;

61.3 - outros atos e procedimentos.

62. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste 
Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o(a) Pregoeiro(a) adjudicar o objeto à 
licitante vencedora.

62. Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do(a) Pregoeiro(a), 
caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no pra zo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da 
ata.

63. O recurso será recebido por memorial dirigido à(o) Pregoeiro(a), praticante do ato recorrido, e estará 
disponível às demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) dias 
úteis.

63.1 - as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso, ficarão intimadas a fazê-lo desde a 
reunião de realização deste Pregão;

63.2 - será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista imediata dos autos;

a) o prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente.

64. O recurso porventura interposto contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e, se 
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
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65. Caberá à(o) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e a 
Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ a decisão final sobre os recursos 
contra atos do(a) Pregoeiro(a).

66. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Superior do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá adjudicar e homologar este procedimento de 
licitação e determinar a assinatura da Ata de Registro de Preços com a licitante vencedora.

67. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total 
ou parcial das decisões do(a) Pregoeiro(a) deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao 
recurso próprio.

67.1 - A licitante deverá comunicar à(o) Pregoeiro(a) o recurso interposto, logo após ter sido 
protocolizado junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

68. O fornecimento dos produtos correspondente ao objeto deste certame será adjudicado POR ITEM, depois 
de atendidas as Condições deste Edital.

68.1 No caso de absoluta igualdade de proposta, o pregoeiro decidirá por sorteio; 

68.2. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação nos 
prazos previstos em lei.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

69. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de  Registro de Preços, na forma do Anexo 
III e nas condições previstas neste Edital.

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

70. Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura, com o fornecedor primeiro classificado para cada item e, se for o caso, com 
os demais classificados que aceitarem fornecer o objeto pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e 
os quantitativos propostos.

70.1. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no Anexo I deste edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas 
necessidades.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

71. Não poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ.
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DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

72. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:.

72.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

72.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo órgão participante, sem
justificativa aceitável;

72.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

72.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

72.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ; 

73. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente comprovado;

DO TERMO DE CONTRATO

74. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o Contrato referente a prestação de 
serviços constantes do objeto será formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato 
Convocatório.

75. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderão ser 
acrescentadas ao Contrato a ser assinado.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

76. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ convocará oficialmente a Beneficiária da 
Ata de Registro de Preços, durante a Vigência da Ata para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o 
Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do 
previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital.

77. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual  período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

78.1. É facultado ao Pregoeiro , quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições 
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, 
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente 
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com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do 
previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital.

78.2 - a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

79. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal.

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

80. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante  interesse das partes, tendo eficácia legal após a 
publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de exp ediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último.

81. O prazo de validade do Contrato será até 12 meses, com validade e eficácia legal após publicação, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último .

DOS ENCARGOS DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ E DA LICITANTE 
VENCEDORA

82. Caberá a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ:

82.1 - permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ para a entrega dos produtos;

82.2 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

82.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à prestação dos serviços que venham a
ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

82.4 - Arcar com as despesas de combustível para os grupos geradores de energia elétrica pelo 
período necessário a realização dos eventos;

82.5 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no servi ço considerada de natureza 
grave.

83. Caberá à licitante vencedora:

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

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

83.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

83.3 - 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 
da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

83.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências d(a)o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

83.5 - responder pelos danos causados diretamente à(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pel(a)o PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ;

83.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a prestação de serviço;

83.7 - efetuar a prestação de serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 
necessidade e o interesse do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço;

83.8 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

83.9 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

84. À licitante vencedora caberá, ainda:

84.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;
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84.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e o brigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

84.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

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

85. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ nem 
poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, com o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

85. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

85.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ durante a vigência do Contrato;

85.2 -  é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade ac erca do contrato, salvo se 
houver prévia autorização do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

85.3 -  é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste 
Pregão.

DA ENTREGA DO PRODUTO

86. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte.

86.1. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externamente com os dados
constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega.

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

87. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou por outro 
servidor designado para esse fim, representando o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

88. Durante a vigência do Contrato, o mesmo será acompanhado e fis calizado por servidor designado pelo(a) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

89.1. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

90. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas 
ao Ordenador de Despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.

91. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ durante o período de vigência do Contrato, para re presentá-la administrativamente sempre que 
for necessário.

92. Não obstante a Contratada  seja a única e exclusiva responsável  pela execução do Contrato  e 
atividades correlatas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ reserva- se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
o andamento do mesmo, diretamente ou por prepostos designados.

DA ATESTAÇÃO

93. A atestação das notas fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao fiscal do 
contrato nomeado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ ou a outro servidor designado para 
esse fim.

DA DESPESA

94. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária 
específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento equivalente.

DO PAGAMENTO

95. A Contratada apresentará nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente executados, para liquidação e 
pagamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, no prazo de até 30 (trinta) dias contados 
do adimplemento da obrigação.

96. Os preços a serem considerados para o efeito de pagamento, para o fornecimento dos produtos, serão
os constantes da Ata de Registro de Preço.

97. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ reserva-se o direito de recusar o 
pagamento se, no ato da atestação, o fornecimento dos produtos, não estiver de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas.

98. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

99. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 
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pagamento.

100. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)       365    I = (6/100)        365    I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

108.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

101. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este Pregão.

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

102. O quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços não poderá ser aumentado.

103. A Beneficiária da Ata  não tem  direito a nenhuma quantidade mínima para contratação do objeto 
registrado na Ata de Registro de Preços.

104.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ só vai contratar os itens e os
quantitativos que entender conveniente.

105. No interesse da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ o valor inicial atualizado do 
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

105.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e

105.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto 
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as supressões resultantes de acordo entre as partes.

DAS PENALIDADES

106. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos 
e demais obrigações assumidas, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

106.1 - advertência;

106.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
contrato;

106.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ deixar de atender totalmente à Autorização 
de Fornecimento ou à solicitação previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste Edital;

106.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ atender parcialmente à Autorização de 
Fornecimento ou à solicitação previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste Edital;

106.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a(o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, por até 2 (dois) anos;

Obs.: as multas previstas nos subitens 112.2 a 112.4 desta Condição serão recolhidas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

107. Ficará impedida de licitar e de contratar 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 promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

a - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
b - não mantiver a proposta, injustificadamente;
c - comportar-se de modo inidôneo;
d - fizer declaração falsa;
e - cometer fraude fiscal;
f - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g - não celebrar o contrato;
h - deixar de entregar documentação exigida no certame;
i - apresentar documentação falsa.

108. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ e, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
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109. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela(o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ em relação a um dos eventos arrolados na Condição 113, a 
licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

110. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa.

DA RESCISÃO

111. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei no 8.666/93.

112. A rescisão do Contrato poderá ser:

113.1 - determinada por ato unilateral e escrito da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante 
vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

113.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;

113.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

114. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente.

114.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

115. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência  de a té 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública.

116. Caberá á(o) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas do recebimento da petição.

116. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.

117. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada à(o) 
Pregoeiro(a), logo após ter sido eniada ao portal de compras públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br 
protocolizada junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

117. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data 
marcada para abertura do certame.
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

118. A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encami nhar posteriormente, o nome e o número 
do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pela prestação dos serviços objeto deste Pregão, 
caso seja a Vencedora.

119. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ na TRAV CRISTOVÃO COLOMBO, ou pelos e-mail: ipixunadopara.cpl@gmail.com, no horário de 
expediente, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

120. Fica assegurado ao Pregoeiro o direito de:

120.1. Adiar a data de abertura da presente licitação, em situação de força maior e ou caso fortuito dando 
conhecimento aos interessados; 

120.2. O pregoeiro poderá sugerir a autoridade competente à anulação ou a revogação, no todo ou em 
parte, o presente pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados; 

120.3. Alterar as condições deste edital ou qualquer documento pertinente a este pregão, fixando novo 
prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, em caso de alteração da proposta. 

121. A participação neste pregão, implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, bem como, 
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;

DO PREGÃO

122. A critério da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ este  Pregão poderá:

122.1 - ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado;

122.2 - ser revogado, a juízo da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ se for 
considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

122.3 - ter sua data de certame transferida, por conveniência exclusiva da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

123. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:

123.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

123.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços e do Contrato, 
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e
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123.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.

DOS ANEXOS

124. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Especificações do objeto (Termo de Referência);
ANEXO II - Modelos da declaração de habilitação, exigida na Condição 32, e dos demais documentos, 

exigidos nas Condições 58 e 59;
ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO IV - Minuta de Contrato.

DO FORO

125. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, 27 de Agosto de 2020

 ANTONIA TASSILA FARIAS DE ARAÚJO 
Pregoeiro(a)
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 9/2020-260801

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, faz-se necessário a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO,   CONSERVAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,   VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E   AS DEMAIS SECRETARIAS QUE 
COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL., conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
abaixo:

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | TOMADA CONJUGADA 3TC                                              |

|       |        230.00  UNIDADE                   39,200          9.016,00 |

| 00002 | TOMADA CONJUGADA 2TC + T                                          |

|       |        230.00  UNIDADE                   22,870          5.260,10 |

| 00003 | TOMADA CONJUGADA 01TC + T                                         |

|       |        230.00  UNIDADE                   17,830          4.100,90 |

| 00004 | CABO  DE 1,5 MM                                                   |

|       |      1,100.00  METRO                      1,590          1.749,00 |

| 00005 | CABO DE 2,5MM                                                     |

|       |      1,100.00  METRO                      2,740          3.014,00 |

| 00006 | CABO ELÉTRICO ANTICHAMA 750V - 4,0MM                              |

|       |      1,600.00  METRO                      2,930          4.688,00 |

| 00007 | CABO ELETRICO ANTICHAMA 750V - 6,00MM                             |

|       |      1,100.00  METRO                      4,440          4.884,00 |

| 00008 | CABO ELETRICO ANTICHAMA 750V - 10,00MM                            |

|       |        700.00  METRO                     12,500          8.750,00 |

| 00009 | CABO ELETRICO ANTICHAMA 750V - 16,00MM                            |

|       |        700.00  METRO                      8,700          6.090,00 |

| 00010 | CABO ELETRICO ANTICHAMA TORCIDO - 1,5MM                           |

|       |        700.00  METRO                      3,090          2.163,00 |

| 00011 | DISJUNTOR UNIPOLAR 15A                                            |

|       |        100.00  UNIDADE                   12,590          1.259,00 |

| 00012 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A                                            |

|       |        100.00  UNIDADE                   12,360          1.236,00 |

| 00013 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES                                      |

|       |         90.00  UNIDADE                   40,400          3.636,00 |

| 00014 | INTERRUPTOR 1T                                                    |

|       |        280.00  UNIDADE                    8,620          2.413,60 |
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| 00015 | TOMADA SIMPLES C/ ATERRAMENTO.                                    |

|       |        125.00  UNIDADE                   11,320          1.415,00 |

| 00016 | TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE.                                     |

|       |        125.00  UNIDADE                   18,290          2.286,25 |

| 00017 | BOCAL DE LOUÇA BASE 25                                            |

|       |        120.00  UNIDADE                    4,280            513,60 |

| 00018 | BOCAL EM LOUÇA PARA LÂMPADA E-40                                  |

|       |        115.00  UNIDADE                   10,010          1.151,15 |

| 00019 | CABO BIFLEX                                                       |

|       |        250.00  METRO                      6,270          1.567,50 |

| 00020 | INTERRUPTOR CONJUGADO 2 TECLAS                                    |

|       |        227.00  UNIDADE                   12,070          2.739,89 |

| 00021 | INTERRUPTOR CONJUGADO 3 TECLAS                                    |

|       |        227.00  UNIDADE                   17,830          4.047,41 |

| 00022 | CORDA NYLON 14MM                                                  |

|       |      2,400.00  METRO                      4,810         11.544,00 |

| 00023 | CORDA NYLON 20MM                                                  |

|       |      1,900.00  METRO                      7,200         13.680,00 |

| 00024 | CABO PP 3X4MM                                                     |

|       |      1,950.00  METRO                     10,000         19.500,00 |

| 00025 | CABO PP 3X6MM                                                     |

|       |      1,950.00  METRO                     16,650         32.467,50 |

| 00026 | TUBO PVC ROSQUEADO 1'1/2                                          |

|       |      1,750.00  METRO                     19,600         34.300,00 |

| 00027 | TUBO PVC ROSQUEADO 1'1/4                                          |

|       |      1,750.00  METRO                     18,840         32.970,00 |

| 00028 | TUBO PVC ROSQUEADO 2"                                             |

|       |      1,750.00  METRO                     22,130         38.727,50 |

| 00029 | CONTACTOR MAGNÉTICO CWM 32                                        |

|       |        145.00  UNIDADE                  183,930         26.669,85 |

| 00030 | CONTACTOR MAGNÉTICO CWM 40                                        |

|       |        145.00  UNIDADE                  271,500         39.367,50 |

| 00031 | DIJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES                                       |

|       |        115.00  UNIDADE                   26,790          3.080,85 |

| 00032 | DIJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES                                       |

|       |        115.00  UNIDADE                   54,610          6.280,15 |

| 00033 | DIJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES                                       |

|       |        115.00  UNIDADE                   46,200          5.313,00 |

| 00034 | DIJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES.                                      |

|       |        115.00  UNIDADE                   58,170          6.689,55 |

| 00035 | DIJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES                                      |

|       |        100.00  UNIDADE                   51,770          5.177,00 |

| 00036 | DIJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES                                      |

|       |         90.00  UNIDADE                   96,190          8.657,10 |

| 00037 | LUVA GALVANIZADA 1'1/2                                            |

|       |        340.00  UNIDADE                   16,100          5.474,00 |

| 00038 | LUVA GALVANIZADA 1'1/4                                            |

|       |        340.00  UNIDADE                   12,500          4.250,00 |

| 00039 | LUVA GALVANIZADA 2"                                               |

|       |        340.00  UNIDADE                   24,110          8.197,40 |

_______________________________________________________________________________________________
TRAV CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

| 00040 | FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO - 20 METROS                            |

|       |        670.00  METRO                     49,880         33.419,60 |

| 00041 | FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO - 10 METROS                             |

|       |        670.00  METRO                     26,170         17.533,90 |

| 00042 | CABO FLEX - 4MM                                                   |

|       |      1,150.00  METRO                      6,350          7.302,50 |

| 00043 | CABO FLEX - 6MM                                                   |

|       |      1,150.00  METRO                      7,500          8.625,00 |

| 00044 | REDUÇÃO PVC COM ROSCA - 1'1/2                                     |

|       |        310.00  UNIDADE                   41,060         12.728,60 |

| 00045 | REDUÇÃO PVC COM ROSCA - 1'1/4                                     |

|       |        310.00  UNIDADE                    3,800          1.178,00 |

| 00046 | LUVA GALVANIZADA 3"                                               |

|       |        415.00  UNIDADE                   68,510         28.431,65 |

| 00047 | LUVA GALVANIZADA 4"                                               |

|       |        415.00  UNIDADE                   46,690         19.376,35 |

| 00048 | CABO PP 3X10MM                                                    |

|       |      1,600.00  METRO                     45,530         72.848,00 |

| 00049 | ARAME GALVANIZADO Nº22                                            |

|       |        215.00  UNIDADE                   58,000         12.470,00 |

| 00050 | ARRUELA LISA ZINCADA BRANCO 3/8                                   |

|       |        470.00  UNIDADE                    2,180          1.024,60 |

| 00051 | ARRUELA LISA ZINC BRANCO 5/8                                      |

|       |        605.00  UNIDADE                    0,980            592,90 |

| 00052 | BARRA CHATA 1X3/16                                                |

|       |         65.00  UNIDADE                   47,690          3.099,85 |

| 00053 | BARRA ROSCADA GROSSA ZINCADA BRANCO 3/8X1MT                       |

|       |        105.00  UNIDADE                   10,780          1.131,90 |

| 00054 | BARRA ROSCADA GROSSA ZINCADA BRANCO 5/8X1MT                       |

|       |        185.00  UNIDADE                   34,450          6.373,25 |

| 00055 | BROCA P/ MADEIRA 5/8X10                                           |

|       |         40.00  UNIDADE                   22,300            892,00 |

| 00056 | CAIXA P/ LUZ 4X2 RETANGULAR                                       |

|       |      2,200.00  UNIDADE                    2,550          5.610,00 |

| 00057 | CHAPA DE COMPENSADO 10MM 2,20X1,60                                |

|       |        138.00  UNIDADE                  189,000         26.082,00 |

| 00058 | CJ 1 INTERRUPTOR SIMP+TOMADA 2P+T 10A/250V                        |

|       |        460.00  UNIDADE                   22,630         10.409,80 |

| 00059 | CJ 2 INTERRUPTOR SIMP+TOMADA 2P+T 10A/250V                        |

|       |        460.00  UNIDADE                   21,660          9.963,60 |

| 00060 | CJ 2 INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V                                 |

|       |        460.00  UNIDADE                   13,600          6.256,00 |

| 00061 | CJ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V                                   |

|       |        460.00  UNIDADE                   10,410          4.788,60 |

| 00062 | CJ TOMADA 2P+T NBR 14136 10A/250V                                 |

|       |        490.00  UNIDADE                   21,230         10.402,70 |

| 00063 | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM                                         |

|       |      1,050.00  UNIDADE                    1,810          1.900,50 |

| 00064 | JOELHO 90 SOLDA/ROSCA LR 25X1/2                                   |

|       |      1,050.00  UNIDADE                    6,000          6.300,00 |
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| 00065 | LÂMPADA FLOURESCENTE DE 30W 127V                                  |

|       |        890.00  UNIDADE                   34,980         31.132,20 |

| 00066 | LIQUE BRILHO ACR 3,6 LT                                           |

|       |        135.00  UNIDADE                   46,340          6.255,90 |

| 00067 | LUVA SOUDAVEL 50MM                                                |

|       |        590.00  UNIDADE                   14,000          8.260,00 |

| 00068 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA BRANCO 3/8 CHAVE 14                       |

|       |        510.00  UNIDADE                    0,280            142,80 |

| 00069 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA BRANCO 5/8 CHAVE 24                       |

|       |        655.00  UNIDADE                    0,640            419,20 |

| 00070 | REVESTIMENTO CERÂMICO 33X46 2,00M2                                |

|       |      4,270.00  UNIDADE                   51,370        219.349,90 |

| 00071 | SIFÃO SANFONADO DUPLO                                             |

|       |        185.00  UNIDADE                   12,460          2.305,10 |

| 00072 | TELHA ONDULADA 2,44X0,50X4MM                                      |

|       |      1,270.00  UNIDADE                   81,250        103.187,50 |

| 00073 | TUBO ESGOTO 100MM                                                 |

|       |        315.00  UNIDADE                   32,550         10.253,25 |

| 00074 | TUBO ESGOTO 50MM.                                                 |

|       |        315.00  UNIDADE                   15,960          5.027,40 |

| 00075 | ZINCO CHAPA 28 1.00MT - 3P                                        |

|       |        315.00  METRO                    186,000         58.590,00 |

| 00076 | CIMENTO COMUM - 50KG                                              |

|       | Cinza. Embalagem: saco com 50 kg.                                 |

|       |      1,600.00  SACO                      40,430         64.688,00 |

| 00077 | TELHA DE CERÂMICA - TIPO PLAN                                     |

|       |     49,500.00  UNIDADE                    1,840         91.080,00 |

| 00078 | TIJOLO 8 FUROS                                                    |

|       |     44,000.00  UNIDADE                    1,210         53.240,00 |

| 00079 | AREIA TIPO FINA                                                   |

|       | Lavada, para construção.                                          |

|       |      9,540.00  METRO CÚBICO              82,300        785.142,00 |

| 00080 | SEIXO MÉDIO.                                                      |

|       |        830.00  METRO CÚBICO             198,300        164.589,00 |

| 00081 | FORRO EM PVC 100MM/7MM                                            |

|       | Cor: Branco.                                                      |

|       |      2,190.00  METRO                     21,140         46.296,60 |

| 00082 | RODA FORRO EM PVC 200MM/10MM - BARRA 6M                           |

|       |      1,100.00  UNIDADE                   41,170         45.287,00 |

| 00083 | FECHADURA PARA BANHEIRO.                                          |

|       |        190.00  UNIDADE                   45,230          8.593,70 |

| 00084 | LIXA P/MASSA 80                                                   |

|       |      1,055.00  UNIDADE                    1,470          1.550,85 |

| 00085 | VASO SANITARIO ACOPLADO.                                          |

|       |        125.00  UNIDADE                  249,370         31.171,25 |

| 00086 | PREGO 18X27.                                                      |

|       |         95.00  QUILO                     22,640          2.150,80 |

| 00087 | MASSA ACRÍLICA 18 LTS.                                            |

|       |        445.00  LATÃO                    128,730         57.284,85 |

| 00088 | VERNIZ 3,6 LTS                                                    |
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|       |        210.00  GALÃO                     81,340         17.081,40 |

| 00089 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACT 20WX127V                             |

|       |        465.00  UNIDADE                   24,070         11.192,55 |

| 00090 | LIXA PARA MASSA/ MADEIRA 120                                      |

|       |        820.00  FOLHA                      1,260          1.033,20 |

| 00091 | ESPATULA DE AÇO CROMADO 12,7CM.                                   |

|       |        150.00  UNIDADE                   15,550          2.332,50 |

| 00092 | MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS.                                      |

|       |        400.00  LATÃO                     67,890         27.156,00 |

| 00093 | SELADOR P/MADEIRA 3.600ML.                                        |

|       |        270.00  GALÃO                     77,800         21.006,00 |

| 00094 | PEDRA PRETRA P/CONSTRUÇÃO TIPO RACHÃO.                            |

|       |         90.00  METRO                    100,790          9.071,10 |

| 00095 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W                                  |

|       | Base bipino durabilidade   mínima   de  6.000  horas,  fabricação |

|       | nacional. - Material                                              |

|       | conforme  norma  NBR  5115  e NBRIEC 60081.                       |

|       | Comprimento: 1,20 metros.                                         |

|       |        250.00  UNIDADE                   17,470          4.367,50 |

| 00096 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO.                                     |

|       |        120.00  UNIDADE                   92,360         11.083,20 |

| 00097 | CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS - COR BRANCO                           |

|       |        160.00  UNIDADE                   33,110          5.297,60 |

| 00098 | VERGALHÃO P/CONSTRUÇÃO 3/8 CA 50 10MM.                            |

|       |        160.00  UNIDADE                   57,050          9.128,00 |

| 00099 | VEDA ROSCA 18X10M                                                 |

|       |         55.00  UNIDADE                    4,100            225,50 |

| 00100 | PISO CERAMICO 43X43.                                              |

|       |      8,525.00  METRO                     29,900        254.897,50 |

| 00101 | PIA INOX 1 CUBA 120X52                                            |

|       | PIA INOX TRAMO. DE 1 CUBA 120X52.                                 |

|       |         73.00  UNIDADE                  211,660         15.451,18 |

| 00102 | VERGALHÃO P/CONSTRUÇÃO 1/2                                        |

|       |        177.00  UNIDADE                   97,380         17.236,26 |

| 00103 | REJUNTE PRETO GRAFITE.                                            |

|       |        505.00  UNIDADE                   18,340          9.261,70 |

| 00104 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO 5.0                                     |

|       |        170.00  UNIDADE                   36,900          6.273,00 |

| 00105 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO 1/4                                     |

|       |        255.00  UNIDADE                   33,890          8.641,95 |

| 00106 | VERGALHÃOP/CONSTRUÇÃO 5/16 CA 50.                                 |

|       |        180.00  UNIDADE                   34,720          6.249,60 |

| 00107 | RELÉ FF RFW 220/250V                                              |

|       |         60.00  UNIDADE                   70,000          4.200,00 |

| 00108 | RELE TERMICO RW27d, FAIXA DE 10 A 16 AMP.                         |

|       |         60.00  UNIDADE                  111,630          6.697,80 |

| 00109 | RELE TERMICO RWB 100E FAIXA DE 80 A 105 AMP.                      |

|       |         60.00  UNIDADE                   28,660          1.719,60 |

| 00110 | RELE TERMICO RW27D, FAIXA DE 22 A 32 AMP.                         |

|       |         60.00  UNIDADE                  124,030          7.441,80 |
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| 00111 | CABO PP 3X16mm                                                    |

|       |        310.00  METRO                     24,170          7.492,70 |

| 00112 | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO COM 20m                                  |

|       |      1,010.00  UNIDADE                   10,140         10.241,40 |

| 00113 | TEMPORIZADOR TRW-CI01-U300SE40 220-240VCA                         |

|       |        310.00  UNIDADE                  237,970         73.770,70 |

| 00114 | TINTA P/PISO COR CINZA 18LITROS.                                  |

|       |        155.00  LATÃO                    184,960         28.668,80 |

| 00115 | PREGO 17X27                                                       |

|       |         40.00  QUILO                     13,120            524,80 |

| 00116 | TELHA DE FIBROCIMENTO                                             |

|       |        615.00  UNIDADE                   46,910         28.849,65 |

| 00117 | THINNER 400 900ML                                                 |

|       |        470.00  UNIDADE                   37,450         17.601,50 |

| 00118 | ARGAMASSA ACI - 20KG                                              |

|       |        559.00  PACOTE                    22,060         12.331,54 |

| 00119 | LÂMPADA DE 25 WATTS                                               |

|       |        320.00  UNIDADE                   41,300         13.216,00 |

| 00120 | PLAFON - COR BRANCO 100W 250V                                     |

|       |        925.00  UNIDADE                   15,310         14.161,75 |

| 00121 | ARAME RECOZIDO Nº 18                                              |

|       |        265.00  QUILO                     16,150          4.279,75 |

| 00122 | TRELIÇA 8L 6/4.24.2. 6M.                                          |

|       |        250.00  METRO                     39,940          9.985,00 |

| 00123 | TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 16LTS                                  |

|       |        465.00  LATÃO                    202,180         94.013,70 |

| 00124 | TINTA ACRÍLICA AZUL 16LTS                                         |

|       |        465.00  LATÃO                    192,000         89.280,00 |

| 00125 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6LTS                             |

|       |        400.00  GALÃO                     80,530         32.212,00 |

| 00126 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL 3,6LTS                               |

|       |        400.00  GALÃO                    105,570         42.228,00 |

| 00127 | TABUA DE 2,5 X 30 CM.                                             |

|       |        225.00  METRO CÚBICO              56,500         12.712,50 |

| 00128 | FERROLHO REDONDO.                                                 |

|       |         25.00  UNIDADE                    5,980            149,50 |

| 00129 | DOBRADIÇA P/JANELA 3X3.                                           |

|       |         40.00  UNIDADE                    6,810            272,40 |

| 00130 | ALISAR DE MADEIRA                                                 |

|       |         45.00  UNIDADE                  117,480          5.286,60 |

| 00131 | RALO QUADRADO P/ ESGOTO 50X50X100.                                |

|       |         50.00  UNIDADE                   16,370            818,50 |

| 00132 | BANDEJA P/ PINTURA.                                               |

|       |         65.00  UNIDADE                   18,370          1.194,05 |

| 00133 | PORTA DE MADEIRA C/ ALMODADA 2.10X60M.                            |

|       |         35.00  UNIDADE                  274,380          9.603,30 |

| 00134 | CAIXILHO P/PORTA DE MADEIRA                                       |

|       | MEDINDO 0.80X2.10M.                                               |

|       |        130.00  UNIDADE                  138,590         18.016,70 |

| 00135 | JANELA DE MADEIRA 1.00X1.10M.                                     |
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|       |         40.00  UNIDADE                  223,300          8.932,00 |

| 00136 | BALANCINHO 40X40 CM                                               |

|       | de aluminio.                                                      |

|       |        135.00  UNIDADE                   67,540          9.117,90 |

| 00137 | CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS - CORES DIVERSOS                       |

|       |        135.00  UNIDADE                   36,770          4.963,95 |

| 00138 | SEPARADOR PISO E AZULEJO                                          |

|       |         35.00  PACOTE                     8,310            290,85 |

| 00139 | AREIA TIPO MÉDIA                                                  |

|       |      1,205.00  METRO CÚBICO              91,080        109.751,40 |

| 00140 | REJUNTE BRANCO                                                    |

|       |        240.00  UNIDADE                   14,930          3.583,20 |

| 00141 | REJUNTE PRATA                                                     |

|       |        240.00  UNIDADE                   17,040          4.089,60 |

| 00142 | TRELIÇA 8L 6/4.24.2 12M                                           |

|       |         60.00  UNIDADE                   70,930          4.255,80 |

| 00143 | VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 5.0 CA 50                                 |

|       |        165.00  UNIDADE                   59,710          9.852,15 |

| 00144 | PORTA CADEADO                                                     |

|       |        110.00  UNIDADE                    7,120            783,20 |

| 00145 | DOBRADIÇA 4X18X40                                                 |

|       |        165.00  UNIDADE                   11,790          1.945,35 |

| 00146 | PORTA DE MADEIRA 60X210                                           |

|       |        128.00  UNIDADE                  190,480         24.381,44 |

| 00147 | PORTA DE MADEIRA 80X210                                           |

|       |        142.00  UNIDADE                  257,420         36.553,64 |

| 00148 | TORNEIRA P/ PIA                                                   |

|       |        154.00  UNIDADE                   19,260          2.966,04 |

| 00149 | TORNEIRA P/ WC                                                    |

|       |        195.00  UNIDADE                   33,970          6.624,15 |

| 00150 | TIJOLOS 6 FUROS 09X09X19                                          |

|       |    131,500.00  UNIDADE                    0,910        119.665,00 |

| 00151 | CHUVEIRO PVC                                                      |

|       |        110.00  UNIDADE                    8,160            897,60 |

| 00152 | CORDA NYLON 12MM                                                  |

|       |         80.00  METRO                      4,200            336,00 |

| 00153 | CORDA NYLON 5MM                                                   |

|       |         80.00  METRO                      2,350            188,00 |

| 00154 | LINHA DE MADEIRA 7X15                                             |

|       |         42.00  UNIDADE                   82,000          3.444,00 |

| 00155 | TINTA ACRILICA COR VERMELHO 16LTS                                 |

|       |        135.00  LATÃO                    291,500         39.352,50 |

| 00156 | ARGAMASSA - 20 KG                                                 |

|       |         20.00  PACOTE                    23,180            463,60 |

| 00157 | CONTACTOR MAGNÉTICO CWM 95                                        |

|       |         45.00  UNIDADE                1.167,570         52.540,65 |

| 00158 | DIJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES.                                    |

|       |         85.00  UNIDADE                  189,520         16.109,20 |

| 00159 | DIJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES                                     |

|       |         85.00  UNIDADE                  145,330         12.353,05 |
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| 00160 | CAPACITOR PERMANENTE 25MF X 380VOLTS                              |

|       |         83.00  UNIDADE                   37,190          3.086,77 |

| 00161 | CAPACITOR PERMANENTE 35MF X 380VOLTS                              |

|       |         83.00  UNIDADE                   48,960          4.063,68 |

| 00162 | CAPACITOR PERMANENTE 40MF X 380VOLTS                              |

|       |         83.00  UNIDADE                   35,650          2.958,95 |

| 00163 | CAPACITOR PERMANENTE 50MF X 380VOLTS                              |

|       |         83.00  UNIDADE                   36,550          3.033,65 |

| 00164 | CAPACITOR PERMANENTE 60MF X 380VOLTS                              |

|       |         83.00  UNIDADE                   45,570          3.782,31 |

| 00165 | CAPACITOR PERMANENTE 90MF X 380VOLTS                              |

|       |         83.00  UNIDADE                   48,730          4.044,59 |

| 00166 | CAPACITOR ELETROLÍTICO DE PARTIDA 270X350MF - 380 VOLTS           |

|       |         83.00  UNIDADE                   45,030          3.737,49 |

| 00167 | CAIXA DE PASSAGEM 2X4.                                            |

|       |        425.00  UNIDADE                    3,970          1.687,25 |

| 00168 | CONDUÍTE 3/4 50M                                                  |

|       |         25.00  ROLO                     135,000          3.375,00 |

| 00169 | TINTA P/ PISO COR AZUL 18LTS                                      |

|       |         90.00  LATÃO                    262,840         23.655,60 |

| 00170 | PICARETA CHIBANCA C/ CABO                                         |

|       |         47.00  UNIDADE                  100,000          4.700,00 |

| 00171 | ARAME RECOZIDO                                                    |

|       |        260.00  QUILO                     21,800          5.668,00 |

| 00172 | DISJUNTOR TRIPOLAR  DE 100A                                       |

|       |         50.00  UNIDADE                  174,630          8.731,50 |

| 00173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A                                         |

|       |         80.00  UNIDADE                   69,670          5.573,60 |

| 00174 | CANELETA MONO.                                                    |

|       |         80.00  UNIDADE                   17,010          1.360,80 |

| 00175 | CANELETA TRIPOLAR.                                                |

|       |         80.00  UNIDADE                   15,740          1.259,20 |

| 00176 | BARRA DE ATERRAMENTO.                                             |

|       |         10.00  UNIDADE                   48,330            483,30 |

| 00177 | BRAÇO DE LUMINÁRIA                                                |

|       |         10.00  UNIDADE                   61,850            618,50 |

| 00178 | CABO P/ ATERRAMENTO DE COBRE                                      |

|       |        200.00  METRO                     20,380          4.076,00 |

| 00179 | CABO TRIPLEX.                                                     |

|       |        200.00  METRO                      7,410          1.482,00 |

| 00180 | CONECTOR DE ALUMINIO.                                             |

|       |        100.00  METRO                      7,620            762,00 |

| 00181 | CONECTOR PERFURANTE G.                                            |

|       |        100.00  UNIDADE                   20,800          2.080,00 |

| 00182 | CONECTOR PERFURANTE P.                                            |

|       |        100.00  METRO                     16,200          1.620,00 |

| 00183 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL                                          |

|       |          5.00  UNIDADE                  642,970          3.214,85 |

| 00184 | SOLEIRA DE MÁRMORE                                                |

|       |         15.00  UNIDADE                   74,980          1.124,70 |
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| 00185 | PEITORIL DE MÁRMORE                                               |

|       |         10.00  UNIDADE                   95,080            950,80 |

| 00186 | PREGO 25X72                                                       |

|       |         40.00  QUILO                     15,110            604,40 |

| 00187 | CAIXA D'ÁGUA 10.000 L                                             |

|       |          7.00  UNIDADE                4.795,400         33.567,80 |

| 00188 | CARRO DE MÃO                                                      |

|       |         33.00  UNIDADE                  183,420          6.052,86 |

| 00189 | ENXADA LARGA                                                      |

|       |         15.00  UNIDADE                   37,540            563,10 |

| 00190 | PA DE BICO C/CABO                                                 |

|       |         27.00  UNIDADE                   40,020          1.080,54 |

| 00191 | CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 110CM                                |

|       |         50.00  UNIDADE                   82,090          4.104,50 |

| 00192 | ALAVANCA 32780 - P                                                |

|       |         12.00  UNIDADE                  302,560          3.630,72 |

| 00193 | ENXADECO C/ CABO DE MADEIRA.                                      |

|       |         24.00  UNIDADE                   99,560          2.389,44 |

| 00194 | PICARETA BICO.                                                    |

|       |         15.00  UNIDADE                   78,400          1.176,00 |

| 00195 | PICARETA                                                          |

|       | Tipo Bico Chato.                                                  |

|       |         15.00  UNIDADE                   79,000          1.185,00 |

| 00196 | FACÃO CABO DE ARAME                                               |

|       |         27.00  UNIDADE                   55,470          1.497,69 |

| 00197 | MARTELO 35MM                                                      |

|       |         42.00  UNIDADE                   50,540          2.122,68 |

| 00198 | PREGO 3X9                                                         |

|       |         70.00  QUILO                     11,920            834,40 |

| 00199 | PREGO 15X15                                                       |

|       |         70.00  QUILO                     17,280          1.209,60 |

| 00200 | PREGO 10X10                                                       |

|       |         20.00  QUILO                     21,480            429,60 |

| 00201 | PREGO 17X24.                                                      |

|       |         20.00  QUILO                     13,020            260,40 |

| 00202 | PREGO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO.                                 |

|       |         20.00  QUILO                     23,210            464,20 |

| 00203 | ROLO DE LÃ 5CM.                                                   |

|       |         10.00  UNIDADE                   22,700            227,00 |

| 00204 | ROLO DE LÃ 9CM                                                    |

|       |         10.00  UNIDADE                   10,750            107,50 |

| 00205 | ROLO DE LÃ 15 CM ANTIGOTA                                         |

|       |         10.00  UNIDADE                   13,170            131,70 |

| 00206 | ROLO DE LÂ 23CM                                                   |

|       |         10.00  UNIDADE                   33,220            332,20 |

| 00207 | PINCEL 2''                                                        |

|       |         10.00  UNIDADE                    7,420             74,20 |

| 00208 | PINCEL 3''                                                        |

|       |         10.00  UNIDADE                   15,750            157,50 |

| 00209 | PINCEL 4''                                                        |
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|       |         10.00  UNIDADE                   19,860            198,60 |

| 00210 | SELADOR ACRILICO 18LTS.                                           |

|       |         10.00  LATÃO                     92,030            920,30 |

| 00211 | CAL PARA PINTURA - 5 KG.                                          |

|       |         50.00  PACOTE                    16,270            813,50 |

| 00212 | VERGALHÃO P/CONSTRUÇÃO 4.2 CA.                                    |

|       |         50.00  UNIDADE                   13,670            683,50 |

| 00213 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL - 20MM                                       |

|       |        220.00  UNIDADE                   12,710          2.796,20 |

| 00214 | TUBO DE PVC ROSCAVEL - 85MM.                                      |

|       |         10.00  UNIDADE                  188,820          1.888,20 |

| 00215 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL - 32MM                                       |

|       | Cor branco, 32mm x 6m.                                            |

|       |         10.00  UNIDADE                   32,000            320,00 |

| 00216 | CAP DE PVC SOLDÁVEL - 20MM                                        |

|       |         10.00  UNIDADE                    0,820              8,20 |

| 00217 | CAP DE PVC SOLDÁVEL - 25MM                                        |

|       |         25.00  UNIDADE                    1,280             32,00 |

| 00218 | TE SOLDÁVEL 20MM                                                  |

|       |         25.00  UNIDADE                    1,710             42,75 |

| 00219 | TE EM PVC SOLDÁVEL 90GRAUS - 25MM.                                |

|       |         25.00  UNIDADE                    1,440             36,00 |

| 00220 | TE EM PVC SOLDÁVEL 90GRAUS - 40MM.                                |

|       |         25.00  UNIDADE                    5,580            139,50 |

| 00221 | TORNEIRA DE JARDIM DE 25MM.                                       |

|       |         15.00  UNIDADE                    3,190             47,85 |

| 00222 | TORNEIRA DE INOX DE 20MM.                                         |

|       |         25.00  UNIDADE                   83,130          2.078,25 |

| 00223 | REGISTRO DE ESFERA 20MM                                           |

|       |         10.00  UNIDADE                    9,330             93,30 |

| 00224 | REGISTRO DE ESFERA 25MM                                           |

|       |         95.00  UNIDADE                   12,680          1.204,60 |

| 00225 | REGISTRO DE ESFERA 32MM                                           |

|       |         10.00  UNIDADE                   24,040            240,40 |

| 00226 | REGISTRO DE ESFERA 40MM                                           |

|       |         10.00  UNIDADE                   24,090            240,90 |

| 00227 | CURVA PVC SOLDAVEL 40MM.                                          |

|       |        220.00  UNIDADE                    8,960          1.971,20 |

| 00228 | CURVA PVC SOLDAVEL 32MM.                                          |

|       |         10.00  UNIDADE                    5,050             50,50 |

| 00229 | CURVA PVC SOLDAVEL 50MM                                           |

|       |         10.00  UNIDADE                   10,420            104,20 |

| 00230 | CURVA SOLDAVEL 90º 40MM.                                          |

|       |         10.00  UNIDADE                   12,390            123,90 |

| 00231 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 32MM                                       |

|       | Fabricado em PVC, cor marrom.                                     |

|       |         10.00  UNIDADE                    7,310             73,10 |

| 00232 | LUVA SOLDAVEL 25MM                                                |

|       |         10.00  UNIDADE                    1,360             13,60 |

| 00233 | LUVA SOLDAVEL 20MM                                                |
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|       |         15.00  UNIDADE                    0,830             12,45 |

| 00234 | LUVA UNIÃO - 40MM                                                 |

|       |         10.00  UNIDADE                   16,930            169,30 |

| 00235 | ADAPTADORES PVC 25MM                                              |

|       |         25.00  UNIDADE                    1,430             35,75 |

| 00236 | ADAPTADORES PVC 20MM                                              |

|       |         25.00  UNIDADE                    1,940             48,50 |

| 00237 | ADAPTADOR C/FLANGE SOLDAVEL 50X1.1/2.                             |

|       |         80.00  UNIDADE                   20,180          1.614,40 |

| 00238 | ADAPTADOR C/FLANGE SOLDAVEL 40X1.1/2.                             |

|       |         25.00  UNIDADE                   13,980            349,50 |

| 00239 | ADAPTADOR C/FLANGE SOLDAVEL 20MM.                                 |

|       |         25.00  UNIDADE                   12,110            302,75 |

| 00240 | COLA PARA PVC                                                     |

|       |         20.00  CAIXA                    148,430          2.968,60 |

| 00241 | CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS                                            |

|       |          2.00  UNIDADE                3.209,480          6.418,96 |

| 00242 | CAIXA DÁGUA 1000 LT                                               |

|       |          3.00  UNIDADE                  483,990          1.451,97 |

| 00243 | BISNAGA XADREZ                                                    |

|       |         25.00  UNIDADE                    9,300            232,50 |

| 00244 | FITA CREPE  25X50M                                                |

|       |         10.00  UNIDADE                   10,190            101,90 |

| 00245 | ESPÁTULA DE 120MM                                                 |

|       |         10.00  UNIDADE                   19,000            190,00 |

| 00246 | LIXA P/ MASSA 100                                                 |

|       |         10.00  UNIDADE                    1,470             14,70 |

| 00247 | LIXA D'AGUA GR-100                                                |

|       |         10.00  UNIDADE                    4,030             40,30 |

| 00248 | PARAFUSO 4MM                                                      |

|       |         50.00  UNIDADE                    0,280             14,00 |

| 00249 | PARAFUSO 6MM                                                      |

|       |         50.00  UNIDADE                    0,770             38,50 |

| 00250 | PARAFUSO 8MM                                                      |

|       |         50.00  UNIDADE                    0,840             42,00 |

| 00251 | QUIMICAL LITRO                                                    |

|       |        220.00  LITRO                     12,940          2.846,80 |

| 00252 | COLUNA POP                                                        |

|       |        105.00  UNIDADE                   98,270         10.318,35 |

| 00253 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2X40W                                  |

|       | Alto fator de  potência,  para  lâmpada  fluorescente 2x40 watts, |

|       | fator de potência superior 0,98, 127 volts. Material conforme NBR |

|       | 5114, 5172, 14417 e 14418.                                        |

|       |         10.00  UNIDADE                   40,740            407,40 |

| 00254 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 1X40W                                  |

|       | Alto fator de  potência,  para  lâmpada  fluorescente 1x40 watts, |

|       | fator de potência superior 0,98, 127 volts. Material conforme NBR |

|       | 5114, 5172, 14417 e 14418.                                        |

|       |         10.00  UNIDADE                   28,880            288,80 |

| 00255 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2X20W                                  |

_______________________________________________________________________________________________
TRAV CRISTOVÃO COLOMBO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

|       | Alto fator de  potência,  para  lâmpada  fluorescente 2x20 watts, |

|       | fator de potência superior 0,98, 127 volts. Material conforme NBR |

|       | 5114, 5172, 14417 e 14418.                                        |

|       |         10.00  UNIDADE                   24,230            242,30 |

| 00256 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 1X20W                                  |

|       | Alto fator de  potência,  para  lâmpada  fluorescente 1x20 watts, |

|       | fator de potência   mínimo   de  0,95,  127  volts,  certificação |

|       | INMETRO, conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418.                  |

|       |         40.00  UNIDADE                   27,500          1.100,00 |

| 00257 | CABO FLEXIVEL COBRE 2,5mm                                         |

|       |      1,000.00  METRO                      2,820          2.820,00 |

| 00258 | BOTA STE LEGUA DE BORRACHA                                        |

|       |         27.00  PAR                       39,490          1.066,23 |

| 00259 | LUVA LATEX MULTIUSO PAR                                           |

|       |         12.00  PAR                       27,330            327,96 |

| 00260 | LUVA PIGMENTADA                                                   |

|       |        262.00  PAR                        5,690          1.490,78 |

| 00261 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR                                        |

|       |         12.00  UNIDADE                   18,840            226,08 |

| 00262 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUMER.                                         |

|       |         12.00  UNIDADE                    9,220            110,64 |

| 00263 | MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO                                  |

|       |         25.00  UNIDADE                    4,220            105,50 |

| 00264 | CAPA DE CHUVA EM PVC CORES DIVERSAS.                              |

|       |         12.00  UNIDADE                   45,910            550,92 |

| 00265 | CINTURÃO DE SEGURANÇA                                             |

|       |         24.00  UNIDADE                  193,420          4.642,08 |

| 00266 | LUVA DE RASPA C/ REFORÇO                                          |

|       |         25.00  PAR                       47,200          1.180,00 |

| 00267 | CAPACETE P/ CONTRUÇÃO CIVIL                                       |

|       |         20.00  UNIDADE                   24,740            494,80 |

| 00268 | BOTINA ELÁSTICO RASPA, SOLADO MONDENSIDADE, C/BICO DE AÇO -CA     |

|       |         40.00  PAR                       67,540          2.701,60 |

| 00269 | BOTINA ELASTICO RASPA, SOLADO MONODENSIDADE, S/ BICO -CA          |

|       |         40.00  PAR                       70,250          2.810,00 |

| 00270 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG EM SILICONE                          |

|       |         25.00  UNIDADE                    3,130             78,25 |

| 00271 | LAMPADA MIXTA 220 WATTS                                           |

|       |        100.00  UNIDADE                   94,170          9.417,00 |

| 00272 | LAMPADA COMPACTAS 45 WATS                                         |

|       |        300.00  UNIDADE                   53,850         16.155,00 |

| 00273 | FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO - COR PRETA                            |

|       |         25.00  UNIDADE                   15,480            387,00 |

| 00274 | FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO - COR PRETA                             |

|       |         25.00  UNIDADE                   30,190            754,75 |

| 00275 | LÂMINA 2 PONTAS FURO 20MM. P/ ROÇADEIRA                           |

|       |         30.00  UNIDADE                   80,000          2.400,00 |

| 00276 | LÃMINA 2 PONTA FURO 25MM. P/ ROÇADEIRA                            |

|       |         12.00  UNIDADE                   48,760            585,12 |

| 00277 | FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA                                         |
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|       |        100.00  METRO                      1,500            150,00 |

| 00278 | PRATO GIRATÓRIO 220                                               |

|       |         15.00  UNIDADE                   13,860            207,90 |

| 00279 | POLIMATEC DA ROÇADEIRA                                            |

|       |         12.00  UNIDADE                   82,220            986,64 |

| 00280 | CHAVE DE VELA 220                                                 |

|       |         12.00  UNIDADE                   23,510            282,12 |

| 00281 | TRENA 50MTS                                                       |

|       |         12.00  UNIDADE                   50,050            600,60 |

| 00282 | TRENA 5M                                                          |

|       |         12.00  UNIDADE                   11,410            136,92 |

| 00283 | LIMA CHATA CX                                                     |

|       |         12.00  CAIXA                     17,850            214,20 |

| 00284 | LIMATÃO FINA                                                      |

|       |         12.00  CAIXA                     11,070            132,84 |

| 00285 | LIMATÃO GROSSA                                                    |

|       |         12.00  CAIXA                     18,070            216,84 |

| 00286 | CORRENTE P/ MOTOR DE PODA                                         |

|       |         12.00  UNIDADE                   48,770            585,24 |

| 00287 | CORRENTE P/ MOTOSSERRA                                            |

|       |         12.00  UNIDADE                  117,420          1.409,04 |

| 00288 | GARFO GRANDE PEGADOR DE LIXO                                      |

|       |         12.00  UNIDADE                   49,750            597,00 |

| 00289 | ANCINHO DE FERRO                                                  |

|       |         20.00  UNIDADE                   15,590            311,80 |

| 00290 | RASTELO VASS GRAMA C/ REGULAGEM                                   |

|       |         12.00  UNIDADE                   15,590            187,08 |

| 00291 | TESOURA PARA PODA                                                 |

|       |         12.00  UNIDADE                   32,140            385,68 |

| 00292 | DRAGA ARTICULADA REFORÇADA 2 PARAF.                               |

|       |         12.00  UNIDADE                   46,200            554,40 |

| 00293 | SERROTE                                                           |

|       |         12.00  UNIDADE                   59,800            717,60 |

| 00294 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO                                                |

|       |         12.00  UNIDADE                   20,180            242,16 |

| 00295 | CAPACETE FACIAL COMPLETO                                          |

|       |         12.00  UNIDADE                  100,010          1.200,12 |

| 00296 | PERNEIRA                                                          |

|       |         12.00  PAR                       35,060            420,72 |

| 00297 | AVENTAL DE RASPA S/EMENDA 60CM X 1,0MT                            |

|       |         12.00  UNIDADE                   28,760            345,12 |

| 00298 | ESCADA DE 4 METROS                                                |

|       |         12.00  UNIDADE                   76,850            922,20 |

| 00299 | LAMPADA FLUORESCENTE HCB 45W E27 127V                             |

|       |        350.00  UNIDADE                   35,050         12.267,50 |

| 00300 | CANALETA EM PVC - 20MM                                            |

|       | Cor: Branco, Dimensões: 20mm x 2M.                                |

|       |        105.00  UNIDADE                   18,630          1.956,15 |

| 00301 | FIO 2.50 MM BR                                                    |

|       |        600.00  METRO                      4,130          2.478,00 |
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| 00302 | CAIXA DE FORÇA C/ 4 ENTRADAS                                      |

|       |         40.00  UNIDADE                1.263,420         50.536,80 |

| 00303 | TOMADA SOBRE POR                                                  |

|       |        120.00  UNIDADE                    9,270          1.112,40 |

| 00304 | TOMADA ELÉTRICA CJ 2T                                             |

|       |        160.00  UNIDADE                   30,360          4.857,60 |

| 00305 | TOMADA DUPLA                                                      |

|       |        150.00  UNIDADE                   12,250          1.837,50 |

| 00306 | CAIXA PADRÃO MONOFASICA                                           |

|       |        100.00  UNIDADE                  115,880         11.588,00 |

| 00307 | FIO ELETRICO 10.00MM                                              |

|       |        150.00  METRO                      6,640            996,00 |

| 00308 | CAIXA PADRÃO TRIFASICA                                            |

|       | Trifásico.                                                        |

|       |         30.00  UNIDADE                  170,670          5.120,10 |

| 00309 | CAIXA PADÃO BIFÁSICA                                              |

|       |         30.00  UNIDADE                  159,770          4.793,10 |

| 00310 | PARAFUSO C/ BUCHA Nº 06                                           |

|       |        115.00  UNIDADE                    0,870            100,05 |

| 00311 | PARAFUSO C/ BUCHA Nº 08                                           |

|       |        115.00  UNIDADE                    0,870            100,05 |

| 00312 | PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10                                           |

|       |        140.00  UNIDADE                    1,740            243,60 |

| 00313 | T DE 30 C/ REDUÇÃO P/ 20                                          |

|       |         30.00  UNIDADE                    6,100            183,00 |

| 00314 | JOELHO LR 20 X 1/2.                                               |

|       |         60.00  UNIDADE                    1,840            110,40 |

| 00315 | MANGOTE DE ÁGUA DE 60CM                                           |

|       |         60.00  UNIDADE                    8,000            480,00 |

| 00316 | ANEL DE VEDAÇÃO                                                   |

|       |         85.00  UNIDADE                   10,960            931,60 |

| 00317 | REDUÇÃO DE 100 P/40                                               |

|       |         40.00  UNIDADE                    7,470            298,80 |

| 00318 | TUBO SOLDAVEL 40MM                                                |

|       |        165.00  UNIDADE                   61,600         10.164,00 |

| 00319 | PIA DE INOX 1.40X50                                               |

|       |         27.00  UNIDADE                  289,420          7.814,34 |

| 00320 | SIFÃO TRIPLO UNIVERSAL                                            |

|       |         80.00  UNIDADE                   36,930          2.954,40 |

| 00321 | TORNEIRA P/ PIA - LARGA                                           |

|       |         80.00  UNIDADE                   64,640          5.171,20 |

| 00322 | TORNEIRA MESA P/ LAV.                                             |

|       |         70.00  UNIDADE                   57,280          4.009,60 |

| 00323 | CANTONEIRA 1 X 1/8.                                               |

|       |         70.00  UNIDADE                   69,970          4.897,90 |

| 00324 | TUBO DE PVC ROSCAVEL - 100MM.                                     |

|       |         85.00  UNIDADE                   64,250          5.461,25 |

| 00325 | ENGATE FLEXIVEL 40CM                                              |

|       |         45.00  UNIDADE                    8,020            360,90 |

| 00326 | JOELHO SOLDAVEL 100MM.                                            |
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|       |         65.00  UNIDADE                    4,800            312,00 |

| 00327 | TUBO SOLDAVEL 75MM.                                               |

|       |        110.00  UNIDADE                   65,260          7.178,60 |

| 00328 | TUBO SOLDAVEL 25 MM                                               |

|       |        110.00  UNIDADE                   22,100          2.431,00 |

| 00329 | TUBO SOLDAVEL 20MM                                                |

|       |        110.00  UNIDADE                   19,600          2.156,00 |

| 00330 | VEDA CALHA COR ALUMINIO.                                          |

|       |         90.00  UNIDADE                   26,130          2.351,70 |

| 00331 | TORNEIRA P/PIA LONGA 1/2 BRANCA                                   |

|       |         50.00  UNIDADE                   67,780          3.389,00 |

| 00332 | T DE 40                                                           |

|       |         85.00  UNIDADE                    7,040            598,40 |

| 00333 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 20MM                                       |

|       |        110.00  UNIDADE                    1,350            148,50 |

| 00334 | JOELHO SOLDAVEL 40MM.                                             |

|       |         90.00  UNIDADE                    4,020            361,80 |

| 00335 | SODA CAUSTICA                                                     |

|       |         60.00  UNIDADE                   19,670          1.180,20 |

| 00336 | REDUÇÃO  EM PVC 25/20                                             |

|       |         90.00  UNIDADE                    0,630             56,70 |

| 00337 | SUPER COLA INSTANTANEA                                            |

|       |         90.00  UNIDADE                   11,790          1.061,10 |

| 00338 | CAIXA DÁGUA 2000 LITROS.                                          |

|       |         13.00  UNIDADE                1.720,620         22.368,06 |

| 00339 | BOIA P/CAIXA DÁGUA 3/4.                                           |

|       |         55.00  UNIDADE                   15,670            861,85 |

| 00340 | REDUÇÃO 50X20                                                     |

|       |         55.00  UNIDADE                    3,580            196,90 |

| 00341 | FRANJA DE 50P/20                                                  |

|       |         50.00  UNIDADE                   13,930            696,50 |

| 00342 | CERAMICA LAJOTA 30X30 CM.                                         |

|       | Tipo 1.                                                           |

|       |        350.00  METRO QUADRADO            41,560         14.546,00 |

| 00343 | JOELHO SOLDÁVEL 20MM                                              |

|       |        210.00  UNIDADE                    0,560            117,60 |

| 00344 | JOELHO COM ROSCA DE 20                                            |

|       |        210.00  UNIDADE                    3,690            774,90 |

| 00345 | EMENDA DE CANO PVC 20MM                                           |

|       |        160.00  UNIDADE                    7,000          1.120,00 |

| 00346 | T LISO SOLDAVEL 20MM                                              |

|       |        110.00  UNIDADE                    6,710            738,10 |

| 00347 | CHUVEIRO COM BRAÇO CROMADO 4X12                                   |

|       |         60.00  UNIDADE                   65,590          3.935,40 |

| 00348 | CAIXA PVC 4X4                                                     |

|       |        110.00  UNIDADE                    6,280            690,80 |

| 00349 | VALVULA P/PIA 3.1/2.                                              |

|       |        100.00  UNIDADE                   63,390          6.339,00 |

| 00350 | VALVULA PARA PIA DE INOX                                          |

|       |         55.00  UNIDADE                   22,170          1.219,35 |
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| 00351 | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO INFANTIL                              |

|       |         90.00  UNIDADE                   47,060          4.235,40 |

| 00352 | REGISTRO DE ESFERA 20MM.                                          |

|       |         85.00  UNIDADE                   25,650          2.180,25 |

| 00353 | MANGUEIRA PRETA 25MM                                              |

|       |        110.00  METRO                      7,000            770,00 |

| 00354 | VALVULA DE SUCÇÃO 2"                                              |

|       |         50.00  UNIDADE                   82,500          4.125,00 |

| 00355 | DOBRADIÇA P/PORTA GALVANIZADA 3 1/2                               |

|       |        120.00  UNIDADE                    6,520            782,40 |

| 00356 | JUNÇÃO EM PVC DE 20MM                                             |

|       |        100.00  UNIDADE                   25,770          2.577,00 |

| 00357 | TANQUE TRIPLO 3 CUBAS 1.40                                        |

|       |         24.00  UNIDADE                  317,650          7.623,60 |

| 00358 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA                                        |

|       |         60.00  UNIDADE                  116,240          6.974,40 |

| 00359 | PIA C/COLUNA                                                      |

|       |         70.00  UNIDADE                  207,330         14.513,10 |

| 00360 | SIFÃO SANFONADO                                                   |

|       | Em PVC para lavatório. Cor branco.                                |

|       |        210.00  UNIDADE                    8,890          1.866,90 |

| 00361 | ASSENTO SANITÁRIO - CORES DIVERSOS                                |

|       |         85.00  UNIDADE                   42,510          3.613,35 |

| 00362 | CORANTE XADREZ AMARELO  50ML                                      |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,490            349,00 |

| 00363 | CORANTE XADREZ AZUL 50ML                                          |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,500            350,00 |

| 00364 | CORANTE XADREZ LARANJA 50ML                                       |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,490            349,00 |

| 00365 | CORANTE XADREZ MARROM 50ML                                        |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,490            349,00 |

| 00366 | CORANTE XADREZ PRETO 50ML                                         |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,490            349,00 |

| 00367 | CORANTE XADREZ VERDE 50ML                                         |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,500            350,00 |

| 00368 | CORANTE XADREZ VERMELHO 50ML                                      |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,590            359,00 |

| 00369 | CORANTE XADREZ VIOLETA 50ML                                       |

|       |        100.00  UNIDADE                    3,540            354,00 |

| 00370 | ALUMÍNIO TRADICIONAL 80CM                                         |

|       |        150.00  UNIDADE                  161,770         24.265,50 |

| 00371 | ALUMPINIO TRADICIONAL 60CM                                        |

|       |        150.00  UNIDADE                  130,000         19.500,00 |

| 00372 | LIXA PARA MASSA GR-180                                            |

|       |        800.00  UNIDADE                    1,390          1.112,00 |

| 00373 | LIXA PARA MASSA GR 80                                             |

|       |        800.00  UNIDADE                    1,520          1.216,00 |

| 00374 | LIXA PARA MASSA GR 120                                            |

|       |        800.00  UNIDADE                    1,340          1.072,00 |

| 00375 | LIXA PARA MASSA GR-100                                            |
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|       |        800.00  UNIDADE                    1,380          1.104,00 |

| 00376 | LIXA PARA MASSA GR-150                                            |

|       |        800.00  UNIDADE                    1,320          1.056,00 |

| 00377 | TUBO P/ CX DE DESCARGA PVC 40MM                                   |

|       |        100.00  UNIDADE                   17,570          1.757,00 |

| 00378 | FECHADURA MAÇANETA EM INOX                                        |

|       |         60.00  UNIDADE                   55,120          3.307,20 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |    4.520.388,03 |

----------------------------------------------------------------------------

1.2. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses,  prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo 
fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades  cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará.  .

2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo com a média de 
consumo dos órgãos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002  por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente encontradas no 
mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no item  1.1 deste 
termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, contados a 
partir da data de publicação do extrato do contrato.

3.3. O prazo de entrega não será superior a 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou 
da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 
informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 
Ordem de Compra.

3.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cinco) dias, contados da entrega, em data, 
horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser acompanhada por servidor designado para tal 
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fim.

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra 
para viabilizar o transporte.

3.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do critério 
quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento 
de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.

3.7. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, será verificada, pela 
CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de 
Referência.

3.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da 
CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse 
processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em 
substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e 
aceito;

3.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material 
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da 
utilização desse material;

3.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão 
de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002. Portanto, as depesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: orgão 
02-Gabinete do Chefe do Executivo Municipal unidade(s) 01-Gabinete do Chefe do Executivo Municipal, orgão 13-
Sec. Mun. Agricultura, Agrop. e Produção unidade(s) 01-Sec. Mun. Agricultura, Agrop. e Produção, orgão 07-Sec. 
Municipal de Saúde e Saneamento unidade(s) 01-Sec. Municipal de Saúde, orgão 16-Sec. Mun. Obras, Transp. 
Águas e Urbanis unidade(s) 01-Sec. Mun. Obras, Transp. Águas e Urbanis, orgão 11-Sec. Municipal de Promoção 
Social unidade(s) 02-Fundo Municipal de Assistência Social, orgão 18-Sec. Mun. Meio Ambiente, Ciên. e Tecnolo 
unidade(s) 01-Sec. Mun. Meio Ambiente, Ciên. e Tecnolo, orgão 09-Sec. Municipal de Educação unidade(s) 02-
Fundeb, 01-Sec. Municipal de Educação.

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em 
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estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, p rocedência e prazo de garantia;

6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma 
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto 
com avarias ou defeitos;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)  horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

6.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato;

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de ac eitação e recebimento definitivos; 

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado;

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção;

7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
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7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas , em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qua lificação exigidas na licitação.

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 4.534.347 ,37;

8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento de 
planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços prat icados no mercado em contratações similares.

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. 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.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será 
exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 
da execução do contrato.

10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital.

  IPIXUNA DO PARÁ - PA, 14 de Agosto de 2020

____________________________________________
KATIANE FEITOSA DA CUNHA

PREFEITA MUNICIPAL
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Anexo II - modelo "a"
DECLARAÇÃO

Declaramos que cumprimos plenamente com todas os requisitos de habilitação constantes das 
Condições 58 e 59 do edital do Pregão nº 9/2020-260801.

            Local e data

            ___________________________________
            Assinatura e carimbo

            (representante legal da licitante)
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Anexo II - modelo "b"

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

PREGÃO n°: 9/2020-260801

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________sediada, [Endereço completo], declara sob as penas da 
lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____________________________
Local e Data

______________________________
Nome e Identidade do Declarante

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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Anexo II - modelo "c"
DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 58, Subitem 58.2, do edital do Pregão n.º  
9/2020-260801, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).

            Local e data

            ___________________________________
            Assinatura e carimbo
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ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2020-260801
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ___ de ________ de ____, o(a) «UNID_GEST», com sede na Trav. Cristóvão Colombo, s/nº, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decretos Federais n°. 7.892 de 23 
de Janeiro de 2013 e n° 8.250 de 23 de Maio de 2014, bem como, pela Lei Complementar n°. 123/2006, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial n° 9/2020-
260801 - SRP, RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA REPARO,   CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 
BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,   VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E   AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL..

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

2.2. Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata
de Registro de Preços previstos na legislação vigente são os que seguem:

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará 
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiár io do registro, a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições 
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estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Nao poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública  que 
não tenha participado do certame licitatório.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

4.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 10 (três) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no do Edital em 
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada 
de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 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 favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 90 (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 pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença 
será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM=I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
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TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
         365                 365 

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

6.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial nº /2020-260801 - SRP, a Administração da 
entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

a) Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante 
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

b) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material 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 porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 
contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Públ ica, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 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 ser aplicadas 
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, 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 empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, 
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quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade 
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 
oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

9.1. O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela 
contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 
endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
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as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente 
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis 
após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 

10.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA 

11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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12.1 O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com 
o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão 
dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

13. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam da Proposta de preços, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

14.1. A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº /2020-260801 - SRP e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes 
das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de 
qualquer outro.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente inst rumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem. 

IPIXUNA DO PARÁ - PA, ___ DE ___________ DE _____.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
C.N.P.J.  nº  83.268.011/0001-84

CONTRATANTE
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ANEXO IV MINUTA DE CONTRATO

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede 
na Trav. Cristóvão Colombo, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 83.268.011/0001-84, representado pelo(a) Sr.(a) 
KATIANE FEITOSA DA CUNHA e, de outro lado a firma ____________________., inscrita no CNPJ (MF) sob 
o nº ______________, estabelecida ________________________________doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ____________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ______ SSP/__ e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do P regão nº ________ e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e 
da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUT URA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA REPARO,   CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 
BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS,   VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, E   AS DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  de R$.............................(..................................).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão _________ e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    __________, realizado com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos;

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

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

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

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer  
vínvulo empregatício com o órgão;
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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 procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

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

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

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

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº ______.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

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

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as 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 em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

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

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

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
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Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 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 outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária orgão 02-
Gabinete do Chefe do Executivo Municipal unidade(s) 01-Gabinete do Chefe do Executivo Municipal, orgão 13-Sec. 
Mun. Agricultura, Agrop. e Produção unidade(s) 01-Sec. Mun. Agricultura, Agrop. e Produção, orgão 07-Sec. 
Municipal de Saúde e Saneamento unidade(s) 01-Sec. Municipal de Saúde, orgão 16-Sec. Mun. Obras, Transp. Águas 
e Urbanis unidade(s) 01-Sec. Mun. Obras, Transp. Águas e Urbanis, orgão 11-Sec. Municipal de Promoção Social 
unidade(s) 02-Fundo Municipal de Assistência Social, orgão 18-Sec. Mun. Meio Ambiente, Ciên. e Tecnolo unidade(s) 
01-Sec. Mun. Meio Ambiente, Ciên. e Tecnolo, orgão 09-Sec. Municipal de Educação unidade(s) 02-Fundeb, 01-Sec. 
Municipal de Educação.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo 
de 30 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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 tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)  
    ____
    365

I = (6/100)
    _______
      365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.
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6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
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(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar 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 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7- não celebrar o contrato;

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9- apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

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

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 serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;
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2.2 - amigável, por acordo entre as partes, 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 matéria.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº _____, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). 
KATIANE FEITOSA DA CUNHA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, em ___ de ______________ de ____.

_______________________ ______________________
  CONTRATANTE                  CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:

1.___________________________ 
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2.___________________________
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