
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL

PREGAO ELETR6NICO COM REGISTRO DE PRECOS N° 079/2021-PE-SRP
MENOR PRECO POR ITEM -ABERTO

EDITAL

Toma-se  publico,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IPIXuNA  DO  PARA,
Estado do Pa fa, sediada na Travessa Cristovao Colombo, s/n°, Centro -lpixuna Do Pa fa/Pa -CEP 68.637-000,  por
intermedio de seu  Pregoeiro,  realizafa  licitaeao,  para  REGISTRO  DE  PRECOS,  na  modalidade  PREGAO,  na forma
ELETRONICA,  com criterio de julgamento  MENOR PRECO POR ITEIvl e modo de disputa ABERTO,  nos termos da
Lei n° 10.520,  de  17 de julho de 2002,  do Decreto n°  10.024,  de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7892,  de 23
de janeiro de 2013, Decreto n° 9.488, de 31  de agosto de 2018, da lnstrueao Normativa SLTl/MP n° 01, de 19 de janeiro
de  2010,  da  lnstrugao  Normativa  SEGES/MP  n° 03,  de 26  de  abril  de  2018,  da  Lei  Complementar n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 dejunho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21  de junho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital.

0 pregao, na forma eletr6nica, e condicionado aos principios basilares da administragao  ptlblica os quais se vinculam
ao instrumento convocat6rio, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos
que lhes sao correlatos,  bern como no desenvolvimento sustentavel e nas dimens6es econ6mica, social,  ambiental e
cultural, no minimo, com base nos planos de gestao de logistica sustentavel dos 6rgaos e das entidades.

E em obediencia aos principios administrativos invocados pela administragao  publica,  e resguardados o interesse da
mesma de forma ison6mica, geram a seguranga da contratagao.

DIA: 01  de dezembro de 2021. HORARIO:  14hoomin (horario de Brasilia/DF)
Endereco eletr6nico: www.portaldecompraspublicas.com.br

2.1. A presente o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO
DE    EMPRESA    PARA    AQulsicAo    DE    vEicuLo    Tlro    cAMloNETE    OKM,    vlsANDo    ATENDER    As
NECESSIDADES DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA/PA.
2.2. Em caso de discordancia existente entre as especificag6es deste objeto descritas no portal de compras pdblicas e
as especificag6es constantes deste Edital, prevalecefao as ultimas.
2.3. A adogao do Sistema de Registro de Preco -SRP fundamenta-se na hip6tese previsfa no inciso 11. do artiao 30
do  Decreto  n° 7.892/2013,  sendo que e  conveniente  para  administragao  do fomecimento com  previsao de  entregas
parcefadas durante a validade da Ata.

0 valor estimado ara esta licita ao e de R$ 285.598,25.

4.1.  As despesas decorrentes da  contratagao do objeto  correfao  dos  recursos consignados  no ongamento  de  cada
Unidedade gestora requisitante.
4.2.  Dotagao Orgamentaria:  Exercicio 2021.

5.1. Cabe a autoridade competente:
5.1.1.  Determinar a abertura do processo licitat6rio.
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5.1.2. Designar e solicitar, junto ao proveder do sistema, o credenciamento do Pregoeiro e dos componentes da
Equipe de Apoio.
5.1.3.  Indicar o provedor do sistema.
5.1.4. Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisao.
5.1.5. Adjudicar o objeto da licitacao, quando houver recurso.
5.1.6.  Homologar o resultado da licitaeao.
5.1.7. Assinar os instrumentos legais, visando a aquisieao dos itens objeto do certame.
5.1.8. Anular o Pregao por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de qualquer pessoa,  mediante ato escrito e
fundamentado.
5.1.9. Revogar este Pregao se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse publico,  por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado.
5.1.10.  E facultado 6 Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregao,  promover diligencias
destinadas a esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de informacao ou de
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentagao.
5.1.10.1.  No julgamento das propostas e na fase de habilitaeao,  o  Pregoeiro  podefa sanar erros ou falhas que
nao   alterem   a   substancia   das   propostas,   documentos   e   a   sua   validade   juridica,   mediante   despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagao
e habilitagao.

6.1. Por determinacao da autoridade maxima do Municipio de lpixuna Do Pa fa os agentes publicos para o desempenho
das fung6es de Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, conforme decreto normativo, para designar a respectiva fungao.
6.2. 0 (A) Pregoeiro (a) e os membros da equipe de apoio sao servidores do quadro de funcionarios.
6.3. No uso de sues atribuie6es, caso entenda como conveniente podefa designar o (a) Pregoeiro (a) e os membros da
Equipe de Apoio para uma licitagao especifica,  para urn periodo determinado, admitidas recondue6es, ou por periedo
indeterminado, permitida a revogagao da designaeao a qualquer tempe.
6.4. 0 certame sera condueido pete (a) Pregoeiro (a), que tefa as atribuig6es dispostas no art.  17 do decreto federal n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, entre outras, descritas a seguir:

I -Condueir a sessao pdblica.
11 -Receber, examinar e decidir as impugnag6es e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, al6m
de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao desses documentos.
Ill -verificar a conformidade da proposta em relaeao aos requisitos estabelecidos no edital.
IV -Coordenar a sessao pdblica e o envio de lances.
V -Verificar e julgar as condie6es de habilitagao.
Vl - Sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos dooumentos de habilitaeao e sua
validade juridiea.
Vll  -receber,  examinar e decidir os  recursos e encaminha-los  a  autoridade competente quando  mantiver sua
decisao,
Vlll -indicar o vencedor do certame.
IX -Adi.udicar o objeto, quando nfo houver recurso.
X -Condueir os trabalhos da equipe de apoio. e
Xl -encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente e propor a sua homologagao.
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7.1.  A fase  externa  do  Pregao,  na  forma  eletr6nica,  sera  iniciada  com  a  convocaeao  dos  interessados  por meio  da
publicagao do aviso do Edital na imprensa oficial,  no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municipios
do Estado do Pa fa -TCM/PA,  e no sitio eletr6nico oficial do Municipio de lpixuna do Pa fa.

8.1.  Em  caso  de  modificag6es  no Edital  sefao  divulgadas  pelo  mesmo  instrumento  de  publicagao  utilizado  para
divulgaeao  do  texto  original  e  o  prazo  inicialmente  estabelecido  sera  reaberto,  exceto  se,  inquestionavelmente,  a
alteraeao nao afetar a formulagao das propostas, resguarda do o tratamento ison6mico aos licitantes.

9.1.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio sefao enviados o  Pregoeiro, ate 03 (tres) dias
IIteis     anteriores     a     data     fixada     para     abertura     da     sessao     pllblica,     via     sistema     eletr6nico     no     site
www8re®rty!d®G®mj3ffasisu ieL&ifas±£@mife± em campo especjfico.
9.2. 0 Pregoeiro respondefa aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias tlteis, contado da data de
recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboraeao do Edital e dos anexos.
9.3.   As   respostas  aos   pedidos   de   esclarecimentos   serao   divulgadas   pelo   sistema   eletr6nico   e   vinculafao   os

participantes e a administragao.

10.1. Qualquer pessoa podefa impugnar os termos do Edital do Pregao, por meio eletr6nico, na forma prevista no Edital,
ate ties dias dteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica.
10.2.  Os  pedidos de  impugnagao  referentes  ao  processo  licitat6rio  serao  enviados ao  Pregoeiro,  ate  03  (tres)  dias
dteis     anteriores     a     data     fixada     para     abertura     da     sessao     publica     via     sistema     eletr6nico     no     site
www.Eb®itaideeLgngffiEa§mng§Efgag±gng=E± em campo especifico.
10.3. A impugnaeao nao possui efeito suspensivo e cabers ao Pregoeiro, auxiliada pelos responsaveis pela elaboragao
do  Edital e dos anexos,  decidir sobre a impugnagao no prazo de dois dias dteis,  contado da data de recebimento da
impugnagao.
10.4. A concessao de efeito suspensivo a  impugnagao e  medida  excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro,
nos autos do processo de licitagao.
10.5.  As  respostas aos  pedidos de esclarecimentos sefao  divulgadas pelo  sistema e vinculafao os  participantes e a
administraeao.
10.6. Em caso de acolhimento da impugnagao contra o edital,  sera definida e publicada nova data para realizagao do
certame.

11.1  Podefao participar deste Pregfo interessados oujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitaeao,
mediante a apresentagao dos documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento  Unificado de  Fomecedores -SICAF,  conforme disposto  no §  30 do artiao  8° da  lnstrucao Normativa
SLTl/MPOG n° 2.  de  11  de outubro de 2010.

11.2. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais de urn licitante.
11.3.  E  necessario  que  o  interessado  providencie  o  seu  credenciamento  junto  ao  Provedor  do  Sistema,  Compras
Pdblicas  Por meio do sitio ±aEafirm2siffaifls%fifiEBm±asffi±±E!ifas=sseffiifef e  subsequente encaminhamento de proposta de

preeos e documentagao de habilitagao, em data e horario publicados no Portal Compras Pdblicas, exclusivamente por
meio de sistema eletr6nico.
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11.3.1. Do Procedimento para credenciamento junto ao Provedor do Sistema:
11.3.1.1.  Os  interessados  em  participar deste  Pregao devefao  credenciar-se,  previamente,  perante  o  sistema
eietr6nico provido pelo Portal de Compras Pdblicas,  por meio do si±!se±a±±sasesesea!stses±semEase§asfa±£!£±S;±±!±±asa!!:i:!*a±

11.3.1.2.  Para  ter acesso  ao  sistema  eletr6nico,  os  interessados  deverao  dispor de  chave  de  identificaeao  e
senha  pessoal,  obtidas I.unto  ao  provedor do  sistema  eletr6nico  (Portal  de  Compras  Publicas),  onde tambem
devefao se informar a  respeito do seu funcionamento e  regulamento,  obtendo  instrug6es detalhadas para sua
coneta utilhaeao.
11.3.1.3. Os interessados em se oredenciar no Portal de Compras Pdblicas poderao obter maiores informae6es
na    pagina   3S£Saaa£±BS®pea!deeoqu.parasaa±miSps.c©ngfifeg,    podendo    sanar   eventuais   dt]vidas    pela    central    de

atendimentos do  Portal  ou  pelo  e-mai I _fa i®ic®m®=EB®Bteaide~ee:saLm Bras8©asfoaEi±a±±±as:a!!:!£§;a£::

11.3.1.4.  0 credenciamento junto ao Portal de Compras Pl]blicas implica na responsabilLzaeao legal do licitante
e do seu representante legal, alem da presuneao de sua capacidade t6cnica para realizar transa¢6es inerentes
ao Pregao Eletr6nico.
11.3.1.5.  A  perda  da  senha  ou  a  quebra  de  sigilo  deverao  ser  comunicadas  imediefamente  ao  provedor  do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
11.3.1.6.  0  Iicitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transag6es  efetuadas  em  seu  name,
assume como firmes e verdadeiras suas propestas e seus lances,  inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora
da licitaeao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
11.3.1.7.  E  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  a  utilieagao  da  senna  de  acesso,   inclusive  qualquer
transagao efetuada diretamente ou por representante, nao sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou a Prefeitura
Municipal  de  lpixuna  Do  Pa fa/Pa,   promotora  da  presente  licitacao,  responsabilidades  por  eventuais  danos
decorrentes do uso indevido da senha, mesmo que por terceiros.

11.4. NAO SERA ADMITIDA NESTA LICITACA0 a participagao de empresas nas seguintes situag6es:
11.4.1. As empresas que nao atenderem as condig6es deste Edital.
114.2. Empresas em estado de falencia, de conourso de credores, de dissolugao ou liquidagao.
11.4.3. Empresas que tenham sido declaradas jnid6neas por qualquer 6rgao da Administraeao Pllblica direta ou
indireta,  Federal,  Estadual,  Municipal ou de Distrito Federal,  bern como as que estejam punidas com suspensao
do direito de contratar ou licitar com a Administraeao Pdblica.
11.4.4.  Empresa  que  mantenha  em  sou  quadro  servidor de  qualquer  6rgao  ou  entidade  vinoulada  ao  6rgao

promotor da licitagao, hem como, empresa da qual tal servidor seja s6cio, dirigente ou responsavel t6cnico.
11.4.5. Possuirem em seu Contrato Social finalidade incompativel com o objeto deste Pregao.
11.4.6.  Cujos  quadros  sociais  possuam  s6cios,  que  integrem  quadros  sociais  de  outros  licitantes,  quer  na
condieao de majorifarios ou  minoritarios.
11.4.7. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento,  nao ficafao impossibilitadas de

participar do  referido  processo  licitat6rio,  mas  se for declarada  sua  penalieaeao  em  decorrencia  de  processo
administrativo  antes  da  homologaeao  e  adjudicacao,  a  mesma  ficara  impossibilitada  de  firmar  Contrato  com
Prefeitura Municipal de lpixuna Do Pa fa/Pa.
11.4.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio.
11.4.9.   Organizag6es  da   Sociedade  Civil   de   lnteresse   Pdblico-OSCIP,   atuando   nessa  condieao  (A_c6rd_a__Q
no746raol4-TCU-Plenario).
11.4.10. Autor(a) do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica (obras e materiais).
114.11. Nfo podefao participar do certame servidores publicos nos termos do art.  90.Ill. da Lei n° 8.666/93.
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11.4.12. Estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expresses para receber citaeao
e responder administrativa ou judicialmente.
11.4.13. Como condieao para participa9ao no Pregao,  a licitante assinalara "sim" ou "nao" em campo pr6prio do
sistema eletr6nico,  relativo as seguintes declarag6es:
11.4.13.1. Que oumpre os requisitos estabelecidos no artiao 3° da Lei ComDlementar n° 123. de 14 de dezembro
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49.
11.4.13.2. Nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalaeao
do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame.
11.4.14. Nos ifens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo "nao"  apenas produeifa o efeito de o licitante  nao ter direito ao tratamento favorecido

previsto  na  Lei  ComDlementar  n°  123.  de  14  de  dezembro  de  2006,  mesmo  que  miorcempresa,  empresa  de
pequero perte.
11.4.15. Que esta ciente e concorda com as condig6es contidas no Edital e sous anexos.
11.4.16. Que oumpre os requisites para a habilitaeao definidos no Edifal e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigencias editalicias.
11.4.17. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores.
11.4.18. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega menor
de  16  anos,  salvo  menor,  a  partir de  14  ares,  na  condieao  de  aprendie,  nos  termos  do  artiao  70.  Xxxlll.  da
Constituicao.
11.4.19.  Que  nao  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando trabalho degradante  ou forgado,
observando o disposto nos art.1°.  incisos Ill  e  lv e no art.  5°.  inciso  Ill  da  Constituicao Federal.
11.4.20. Que os fomecimentos sao realizados por empresas que comprovem oumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras
de acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no art.  93 da Lei n° 8.213. cle 24 cle .iulho clel 991.
11.4.21.  A  declaraeao  false  relativa  ao  oumprimento  de  qualquer  condieao  sujeitafa  o  lieitante  as  sang6es

previstas em lei e neste Edital.

12.1. 0 licitante devefa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletr6nico, dos seguintes campos:
12.1.1. Valor total do item.

12.1.2.  Marca do item.
12.1.3.  Fabricante.

12.1.4. Descrieao detalhada do servigo conforme termo de refetencia.
12.1.5. Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
12.1.6.   Nos  valores   propostos   estafao   inclusos  todos   os   custos   operacionais,   encargos   previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
12.1.7.   Os   preeos   ofertados,   tanto   na   proposta   inicial,   quanto   na   etapa   de   lances,   serao   de   exclusiva
responsabilidade do licitante,  nao  lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,  sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
12.1.8.  0  prazo  de  validade  da  proposta  nao  sera  inferior  a  90  (noventa)  dias,  a  contar  da  data  de  sua
apresentagao.
12.1.9  0  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela Administragao  por  parte  dos  contratados  pode
ensejar   a   fiscalizagao   dos   6rgaos   competentes   e   ap6s   o   devido   processo   legal,   gerar   as   seguintes
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consequencias: assinatura de prazo para a adoeao das medidas necessarias ao exato oumprimento da lei, nos
termos do art.  71.  inciso  lx.  da  Constituicao  Federal.  ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao efario,  case verificada a ocortencia de superfaturamento
por sobreprego na execueao do Contrato.
12.1.9.1. Ao oferecer sua propesta no sistema eletr6nico, o licitante devefa observar rigorosamente a descricao
dos itens e considerar as condig6es estabelecidas  no  Edital  e sous anexos,  desorevendo detalhadamente  as
caracteristicas do objeto cotado,  informando marca,  medelo e fabricante,  prego unitario por item,  com ate duas
casas decimais ap6s a virgula.

13.1  Ap6s a divulgaeao do Edital no endereeo eletr6nico ±a£!aaafffisfia!stseg±se±a±±=±±E!±±as££aeifeE e ate a data e hora
marcadas    para    abertura    da    sessao    os    licitantes    encaminhafao,    exclusivamente    por    meio    do    sistema,
concomjtantemente com os documentos de habilitacao exjgidos no Edital, proposta com a descri9ao do objeto
ofertado e o preco, ate a data e o hofario estabelecidos para abertura da sessao ptiblica, quando, entao, encerrar-se
automaticamente a etapa de envio dessa dooumentagao. Na apresentagao das propostas devefao ser observados os
itens a seguir:

13.1.1.  Ser  redigida  em  lingua  portuguesa,  datitografada  ou  digitada,  em  uma  via,  sem  emendas,  rasuras,
entrelinhas ou ressaivas,
13.1.2. Confer todas as especificag6es do objeto contidas na proposta, fais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia.
13.1.3. Os preeos deverao ser expressos em moeda corrente nacional,  o valor unitario em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art.  5° da Lei n°8.666/93).
13.1.4. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitarios e a preeo global, prevalecerao os primeiros. no case de
divergencia entre os valores num6ricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes tlltimos.
13.1.5. A oferta devera ser firme e precisa, contendo ate duas casas decimais, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter altemativas de prego ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de
urn resultado, sob pena de desclassificagao.
13.1.6. A proposta devefa obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,  nao sendo considerada aquela que
nao correspenda as especificag6es ali contidas ou que estabelega vinoulo a proposta de outro lieitante.
13.1.7.  Nos  valores  propostos  e  nos  lances  que  vier  a  fomecer ja  devefao  estar  incluidos  todos  os  oustos
necessaries   para   a   presfagao   dos   serviaps,   hem   como   tedos   os   impostos   e   encargos   trabalhistas,
previdenciarios,  fiscais  e  comerciais,  assim  como  taxas,  fretes,  seguros  e  quaisquer  outros  elementos  que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
13.1.8.  Os vatores  propostos  serao  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  nao  lhe assistindo  o  direito  de

pleitear qualquer altera9ao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for
classificada na sessao de Pregao para ofertar lances por meio do sistema eletr6nico, podera faze-lo na forma e
na oporfunidade prevista neste Edital.
13.1.9.  0  prazo  de  validade  da  proposta  nao  sera  inferior  a  90  (noventa)  dias,  a  contar  da  data  de  sua
apresentagfo.
13.1.10.  0  licitante,  ao  enviar  sua  proposfa,  devefa  preencher,  em  campo  pr6prio  do  sistema  eletr6nico,  as
seguintes Declarae6es:
13.1.10.1. Declaraeao de que oumprem os requisitos estabelecidos no artiao 3° da Lei ComDlementar n° 123.  de

2QQ§, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 se for o case.
13.1.10.1.2. A indicagao do campo "nao"  apenas  produeifa  o efeito de a  licitante nao ter direito  ao tratamento
favorecido previsto na Lei ComDlementar n° 123. de 2006,  mesmo que seja qualificada como microempresa ou
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empresa de pequeno porte.
13.1.11.  Declaraeao  de  que  oumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitagao  e  que  sua  proposta  esfa  em
conformidade com as exigencias do Edital.
13.1.12.  Declaraeao da licitante,  elaborada em papel timbrado e subscrita per seu  representante legal,  de que
nao possui  no seu quadro de funcionarios,  menores de  18 anos em trabalho notumo,  perigoso ou  insalubre,  e
menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme

preceitua o incise Xxxlll, artigo 70 da Constituieao Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterag6es.
13.1.13.  Declaragao  elaborade  em  papel  timbrado  e  subscrita  pelo  representante  legal  da  licitante  de  que  a

proponente  nao  foi  declarada  inid6nea,  hem  como  nao  esta  oumprindo  pena  de  suspensao  temporaria  de
participagao em  licitae6es, junto a 6rgaos da Administragao Publica,  direta,  indireta ou fundacional,  em virtude
de contratos firmados anteriormente.
13.1.14.  Declaragao emitida pela licitante de que nao possui em sou quadro societarie servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa pdblica ou de sociedade de economia mista.
13.1.15.   Declaragao  de  conhecimento  das  informag6es  e  que  aceita  todas  as  condie6es  do  Edital,   para
oumprimento das obrigag6es do objeto da licitagao.
13.1.16.  Declaraeao emitida pela licitante de disponibilidade do veiculo nas condig6es avencadas no Termo de
Refefencia -Anexo I do edital, para fins de inicio das atividades.
13.1.17.  Declaraeao  da  licitante  de  que,  caso  seja  vencedora,  apresentara  para  fins  de  autorizacao  para  a
emissao da primeira fatura de servigos como condieao para recebimento do valor correspondente, sob pena de
rescisao  unilateral  do contrato,  com  aplicagao das  penalidades cabiveis,  toda  a  dooumentagao comprobat6ria

para oumprimento do estabelecido no Termo de Referencia -Anexo I do edital.
13.1.18.   Indicagao  do  responsavel,  ou  responsaveis  que  assinafao  o  Contrato  e  o  Termo  de  Ciencia  e
Notificacao, com a qualificaeao completa e cargo que ooupa, ou ocupam na empresa, n° do CPF e, se proourador,
juntar o instrumento de mandato.
13.1.19.  Declaragao de que a empresa nao pessui em seu quadro societario,  nenhum parentesco com servidor
da administraeao ptlblica, incluindo ordenadores de despesas, ooupantes de cargo de diregao ou qualquer outro

que venha a tor influencia diretamente ou indiretamente no processo licitatcho.
13.1.20.  As  declarag6es  exigidas  neste  Edital  e  nao  disponibilizadas  diretamente  no  sistema  devefao  ser
confeccionadas a crit6rio das empresas observando cada declaragao e enviadas juntamente com a proposta de
pregos e/ou com os documentos de habilitagao, e somente ap6s requisigao do Pregoeiro.
13.1.21. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaeao exigidos neste Edital, ocorrefa por
meio de chave de acesso e senha.
13.1.22. As Mioroempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentaeao de habilitagao,
ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista,  nos termos do art. 43` §  10 da LC n°  123. de

2QQfr
13.1.23.  Inoumbifa  ao  licitante  acompanhar as  operag6es  no  sistema  eletr6nico  durante  a  sessao  pdblica  do
Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pete sistema ou de sua desconexao.
13.1.24. Ate a abertura da sessao pdblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os dooumentos
de habilitagao anteriormente inseridos no sistema.
13.1.25.  0  Pregoeiro  devera  suspender  a  sessao  pi]blica  do  Pregao  quando  constatar  que  a  avaliagao  da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.0 10.024reo19, ira perdurar por mais de urn dia.
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13.1.26.   Nao   sera   estabelecida,   nessa   etapa   do   certame,   ordem   de   classificagao   entre   as   propostas
apresentadas,  o que somente ocorrefa ap6s a  realizagao dos  procedimentos de  negociagao e julgamento  da
proposta.
13.1.27. Os documentos que comp6em a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliaeao do Pregoeiro e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de lances.

14.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao ptlblica,  por meio de sistema eletr6nico,  na data,  horario e
locais indicados neste  Edital.
14.2.  Durante  a  sessao  publica,  a  comunicagao  entre  a  Pregoeiro e  os  licitantes  ocorrefa  exclusivamente  mediante
troca de mensagens, em campo pr6prio do sistema eletr6nico.
14.3.  0  Pregoeiro verificara  as  propostas apresentadas,  desclassificando desde  logo aquelas  que  nao estejam  em
conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  contenham  vicios  insanaveis  ou  nao  apresentem  as
especificae6es tecnicas exigidas no Edital.
14.4. Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.5. A desclassificaeao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
14.6. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.
14.7. 0 sistema ordenafa automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participafao da fase
de lances.
14.8.  Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  devefao  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema
elettonico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
14.9.  Incumbira  ao  licitante  acompanhar  as  operag6es  no  sistema  eletr6nico  durante  a  sessao  pt]blica  do  Pregao,
ficando  responsavel  pelo  Onus decorrente  da  perda  de neg6cios,  diante  da  inobservancia  de  quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
14.10.  0  licitante  somente  podera  oferecer valor  inferior ou  maior  percentual  de  desconto  ao  t]ltimo  lance  por  ele
ofertado  e  registrado  pelo  sistema,  observado,  quando  houver,  o  intervalo  minimo  de  diferenpe  de  valores  ou  de

percentuais entre os lances, que incidifa tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que
cobrir a melhor oferta.
14.11. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecefa aquele que for recebido e registrado primeiro.
14.12.  Durante a  sessao  publica,  os licitantes sefao informados,  em tempo  real,  do valor do menor lance registrado,
vedada a identificagao do licitante.

15.1. 0  lance devera ser ofertado  pelo valor unitario do  item  e o modo de disputa para este  Pregao sera  MOD0  DE
DISPUTA ABERTO:

15.1.1.  A  etapa  de  envio  de  lances  na  sessao  ptlblica  durafa  dez  minutos  e,  ap6s  isso,  sera  prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao pdblica,
15.1.2 A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre  que  houver  lances  enviados  nesse  periodo  de  prorrogaeao,  inclusive  quando  se  tratar  de  lances
intermediarios.
15.1.3 Na hip6tese de nao haver novos lances, a sessao publica sera encerrada automaticamente.
15.1.4  Encerrada  a  sessao  pdblica  sem  prorrogagao  automatica  pelo  sistema,  o  Pregoeiro  podera  admitir  o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugao do melhor prego,  mediante justificativa.
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15.1.5 A negociaeao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.1.6 Ap6s o encerramento da efapa de lances ou da negociaeao, o Pregoeiro anunciafa o licitante vencedor e
decisao  acerca  da  aceitaeao  do  lance  de  menor valor global/menor  prepe  do  item,  conforme  crit6rio  definido
neste Edital.

15.2.  Em  relagao  a  jtens  nao  exclusivos  para  participagao  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  ap6s
encerrada a etapa de lances,  sera efetivada a verificaeao automatca, junto a  Receita  Federal,  do porte da entidade
empresarial.
15.3.  0  sistema  identificafa  em  coluna  pr6pria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  participantes,

procedendo a comparagao 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 n° 123, cle 14 cle clezembro de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538. de 6 de outiibro de 2015.
15.4.  No caso de equival6ncia dos valores apresentados peLas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realieado sorteio entre elas para que se identifque
aquele que primeiro podefa apresentar melhor oferta.
15.5. A ordem de apresentagao pelos licitantes e utilLzada como urn dos criterios de classificacao, de maneira que s6

podefa haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre fences finais da fase fechada do modo
de disputa aberto e fechado.
15.6.  Havendo eventual empate entre propostas ou  lances,  o criterie de desempate sera aquele previsto no art.  30,  §
2°. da Lei n° 8.666. de 21  de iunho de  1993.
15.7.   Persistindo  o  empate,   a   proposta  vencedora  sera  sorfeada   pelo  sistema  eletr6nico  dentre  as   propostas
empatadas.
15.8. 0 valor do lance minimo sera de 0,05 (cinco) centavos, a licitante que ofertar lance menor tefa seu preeo rejeitado

pelo (a) pregoeiro (a).
15.9. Encerrada a etapa de envie de lances da sessao pLlblica, o Pregoeiro devefa encaminhar, pelo sistema eletr6nico,
contraproposta ao  licitante  que tenha  apresentado o  melhor preeo,  para  que  seja  obtida  melhor proposta,  veclada  a
negociaeao em condig6es diferentes das previstas neste Edital.
15.10. Ap6s a negociagao do preeo, o Pregceiro iniciafa a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

16.1.  Na  hip6tese de o sistema eletr6nico desconectar para o  Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da
sessao pdblica e permanecerem acessiveis aos licitantes,  os lances continuarao sendo recebidos,  sem  prejuizo dos
atos realizados.
16.2 Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a  10 (dez) minutos,  a
sessao ptlblica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagao expressa do
Pregoeiro      do      fato      aos      participantes,       no      sitio       eletr6nico       no       Portal       de      Compras       Publicas,
WWW.ES®L#a!di£&aensEasa±±teiifaa££m=&E, quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura.

17.1.  As  Empresas  Micro  e  Pequenas  Empresas  que  fizerem  use  da  Lei  n°123/2006  devefao  apresentar  toda  a
documentagao exigida no Edital de Licitaeao, ainda que com ressalva.
17.2. Nas contratag6es pt]blicas decorrente deste certame, devefa ser concedido tratamento diferenciado e simplificado
ppara  as  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  objetivando  a  promogao  do  desenvoivimento  econ6mico  e
ssocial no ambito municipal, a ampliaeao da eficiencia das politicas pdblicas e o incentivo a inovaeao tecnol6gica, desde

que  previsto  e  regulementado  na  legislagao,  conforme  art.  47  da  Lei  ComDlementar  n°  123#006  quande  houver
beneficiamento para as empresas.
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17.3. Nesta licitagao sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratagao para as microempresas
e empresas de pequeno porte.
17.4.  A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bern  classificada  sera  convocada  para  apresentar  nova

proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

18.1.  Encerrada  a etapa  de  negociagao,  o  Pregoeiro  examinara  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar quanto a
adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo estipulado para contrafagao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art.  7° e no § 90 do art. 26 do Decreto n.°10.024/2019.
18.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preeo final superior ao prepe estimado.
18.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitario simb6licos, irris6rio ou de valor zero,
incompativeis com os preeos dos insumos e salarios de mercado,  aorescidos dos  respectivos encargos,  ainda que o
ato  convocat6rio  da  licitaeao  nao  tenha  estabelecido  limites  minimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e
instalae6es de propriedade do pr6prio licitante,  para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneraeao.
18.4. A proposta que apresentar preeo  manifestamente inexequivel,  de acordo com o art48, combinado com o inciso
X.  40  e  S  3°  do  44  da  Lei  n.°8.666/93  podefa  ser  oporfunieada,  no  prazo  de  02  (duas)  horas,  a  demonstragao  da
viabilidade dos valores ofertados, atrav6s de planilha de composieao de oustos, conforme precedentes do Tribunal de
Contas da Uniao -Ac6rdaos n°.  2.528ra012 (Relator Ministro-Substituto Andr6 Luis de Carvalho),  571rao136 (Relator
Ministro  Benjamin  Zymler),1.92/2013  (Relator  Ministro  Raimundo  Carreiro)  e  3.092/2014  (Relator  Ministro  Bruno
Dantas), e sumula 262 do TCu.
18.5.   0   (A)   Pregoeiro   (a)   podefa   encaminhar,   por  meio  do  sistema  eletr6nico,   contraproposta  ao   licitante  que
apresentou  o  lance  mais vantajoso,  com  o fim  de  negociar a  obtengao  de  melhor preeo,  vedada  a  negociagao em
condig6es diversas das previstas neste Edital.
18,6. Tambem nas hip6teses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podefa negociar com
o licitante para que seja obtido preeo melhor.
18.7. A negociaeao sera realizada pormeio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
18.8.  Sempre  que  a  proposta  nao  for  aceita,  e  antes  de  o  (a)  Pregoeiro  (a)  passar  a  subsequente,  havera  nova
verificagao,  pelo sistema, da eventual ocortencia do empate ficto,  previsto nos artiaos 44 e 45 da LC n° 123. de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
18.9.  Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores,  se a proposta do licitante vencedor nao atender
ao quantitativo total estimado para a contratagao, respeitada a ordem de classificagao, poderao ser convocados tantos
quantos forem necessarios para alcanear o total estimado, observado o prego da proposta vencedora.
18.10. Qualquer interessado podera requerer que se realieem diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade das

propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
18.11.  Na  hip6tese de necessidade de suspensao da sessao publica  para  a  realizaeao de diligencias,  com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso pfevio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedencia.

19.1. Documentaeao obrigat6ria para habilitagao dos licitantes sera exigida,  exclusivamente,  a documentagao relativa
a:

19.1.1  HABILITACAO JURiDICA:

19.1.1.1. Os licitantes que estiverem ou nao cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF,  no nivel da qualificaeao econ6mico-financeira,  alem  do nivel  de credenciamento exigido pela  lnstrugao
Normativa SLTl/MPOG n° 2, de 11  de outubro de 2010, deverao apresentar a seguinte documentagao:
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19.1.1.2. Prova de inscrieao no cadastro de contribuintes Estadual (FIC), relativo ao domicilio ou sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.
19.1.1.3.  Cedula de ldentidade do proprietario e dos respectivos s6cios se houver.
19.1.1.4. Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuragao publica ou particular
com  firma  reconhecida  do  qual  constem  poderes  especificos  para  formular  lances,  negociar  preeo,  interpor
recursos e desistir de sua interposigao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprovem os poderes do mandante para a
Outorga.
19.1.1.5  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades comerciais e ,no caso de sociedades por ag6es, acompanhado de documentos de eleigao de seus
administradores, acompanhados de todas as alterae6es ou da consolidagao respectiva.
19.1.1.6.  No  caso  de  sociedade  empresaria  ou  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  -EIRELl:  ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores.
19.1.1.7. Certidao de comprovaeao da condieao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela
Junta Comercial nos termos do art. 30 da lnstrueao Normativa n° 36, de 03 de margo de 2017, do Departamento
de Registro Empresarial e lntegraeao -DREl.
19.1.1.8.  Os  documentos  acima  deverao  estar  acompanhados  de  todas  as  alterag6es  ou  da  consolidagao
respectiva.

19.1.2. QUALIFICACAO TECNICA:
19.1.2.1. A comprovagao da qualificagao tecnica devefa ser feita atrav6s de apresentaeao de no minimo 01  (Urn)
atestado  de  capacidade  tecnica  fornecida  por  6rgao  publico  ou  privado  comprovando  que ja  executou  e/ou
executa o fornecimento dos itens com caracteristicas semelhantes ao objeto do  presente certame,  com firma
reconhecida  em  cart6rio,  acompanhado  do  contrato  e  suas  respectivas  notas  fiscais  para  comprovagao  de
fornecimento;
19.1.2.2. 0 Atestado de Capacidade tecnica devefa conter em seu conteddo a descrigao detalhada do veiculo.
19.1.2.2. Alvafa Licenga de Localizaeao e Funcionamento da sede do licitante.

19.1.3 QUALIFICACA0 ECON6lvIICO-FINANCEIRA.
a)- Balaneo patrimonial e demonstrag6es contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei,  que  comprovem  a  boa  situaeao  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituieao  por balancetes  ou  balaneos
provis6rios,  podendo  ser atualizados,  quando  encerrados  ha  mais  de  3  (tres)  meses  da  data  de  apresentagao  da
proposta, tomando como base a variagao, ocorrida no periodo, do iNDICE GERAL DE PRECOS -DISPONIBILIDADE
INTERNA -  lGP-DI,  publicado  pela  Fundacao  Getdlio Vargas  -FGV ou  de outro  indicador que o venha  substituir,  vir
acompanhado da Certidao de Regularidade Profissional do Contador,  CERTIFICANDO que o profissional identificado
no presente documento encontra-se em situaeao REGULAR neste Regional, contendo numero, validade e finalidade
do contador.
a.1). 0 balango Patrimonial de que trata o item anterior e seus subitens, nao sera exigido para as empresas de ramos
de fabricaeao de produtos de padaria;
a.2) -A demonstraeao da boa situagao financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),  Solvencia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicaeao das seguintes f6rmulas:
LG = ATIVO CIRCuLANTE+REALIZAVEL A LONGO  PRAZO  PASSIVO CIRCULANTE+EXIGivEL A LONGO PRAZO
SG=ATIVOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGivEL
A LONGO PRAIO LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
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b) -As f6rmulas devefao estar devidamente aplicadas em memorial de caloulos junfado ao balango;
c) - Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar os edloulos;
d)  -  Se  necessaria  a  atualLzaeao  do  balanap  e  do  patrim6nio  liquido,  devefa  ser  apresentado,  juntamente  com  os
documentos em apreeo, o memorial de caloulo correspondente.
Observae6es: sefao considerados aceitos como na forma da lei o balanap patrimonial e demonstrae6es contabeis assim
apresentados:
1) Sociedades regidas pela Lei n.a 6.404fl6 (sociedade an6nima):
a) -Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
b) - Publicados em Dfario Oficial;
c) -Publicados em jomal de grande circulagao;
d) - Por fotoc6pia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
2). Sociedades limitada(LTDA):
a)  -Termos  de Abertura  e  de  Encerramento,  devidamente  autenticado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicilio  da
licitante ou em outro 6rgao equivalente;
b)  -  Fotoc6pia  do  Balanap  e  das  Demonstrag6es  Contabeis  devidamente  registrados  ou  autenticados  na  Junta
Comercial de sede ou domicilio da licitante;
c).Sociedades  sujeitas  ao  regime  estabelecido  na  Lei  Complementar  n.°  123ra006  -Lei  das  Microempresas  e  das
Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":
d)  -  Termos  de Abertura  e de  Encerramento,  devidamente  autenticado  na Junta  Comercial  da sede ou  domicilio  da
licitante ou em outro 6rgao equivalente;
e) - Fotoc6pia do Balanco e das Demoustrap6es Confabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;
3). Sociedale criala no exerc[cio em curso:
a) - Fotoc6pia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comeroial da sede ou
domicilio da licitante;
1 ). 0 balanap patrimonial e as demoustracdes contabeis deverao estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidanente registrado no Conselho Regional de Contabilidade
19.1J.1. Certidfro negativa de pedido de fal6ncia e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
eni data nao superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo nao constar no documento.
19.13.2. Certidao Simplificada Expedida pela JUNTA COMERCIAL com registro de Capital nos termos do art. 31, 3°
da lei. 8.666/93.

19.1.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.
19.1.4.1.  Prova  de  inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Juridica  (CNPJ),  comprovando  que  o  ramo  da
atividade e pertinente e compativel com o objeto licitado.
19.1.4.2.  Prova de regularidade para com as  Fazendas Federal,  Estadual e  Munieipal do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente,  na forma da lei.
19.1.4.3.  Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo de  Garantia  por Tempo de  Service  (FGTS),  demonstrando
situagao regular no oumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
19.1.4.4. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas, emitido pela Justice do Trabalho.
19.1.4.5.  Caso  o fomecedor seja  considerado  isento  dos tributos  estaduais  relacionados  ao  objeto  licitat6rio,
devefa comprovar tal condieao medfante a  apresentagao de declaragao da  Fazenda  Estadual  do domicilio ou
sede do fomecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
19.1.4.6. Caso o licitante detentor do menor prepe seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa enquadrada no artiao 34 da Lei n° 11.488t de 2007, devera apresentar toda a documenta9ao exigida
para efeito de comprovaeao de regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrigao,  sob pena de
inabilitagao.  No prazo de cinco dias prorrogavel por igual periodo a oriterio da administragao.

19.1.5.  0  Pregceiro  verificara  a  autenticidade  das  documentag6es  enviadas,  mediante  consulta,nossitiosoficiais,na
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base de dados do s6rgao se entidades emissores de certid6es, constituindo a verificagao meie legal de prova, para fins
de habilitaeao.
19.1.6. Conforme determina o Art 43 da Lei ComDlementar n°  123/06,  havendo alguma restrigao na comprovagao da
regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) sera assegurado o prazo adicional de
5 (cinco) dias uteis,  prorrogaveis por igual periodo.

20.1. Os documentos referentes a Habilitagao devefao ser anexados em campo pr6prio do sistema e, excepcionalmente
encaminhados por e-mail,  quando solicitados pelo (a)  Pregoeiro (a), atrav6s do chat disponivel no portal de compras

pdblicas,  identificando o motivo do pedido para acompanhamento dos demais licitantes.
20.2. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarao a inabilitagao do proponente. Os documentos

que  nao  possuirem  prazo  de  validade,  somente  sefao  aceitos  com  data  nao  excedente  a  90  (noventa)  dias  de
antecedencia da data prevista para apresentagao das propostas.  Exceto os atestados de capacidade tecnica que nao
tern validade.
20.3. Todos os documentos apresentados para habilitagao devefao estar em nome da licitante, com o numero do CNPJ,
devendo ser observado o seguinte:
20.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em seu nome, com o respectivo ntimero do CN PJ.
20.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos devefao estar em seu nome, com o respectivo nllmero do CNPJ,
exceto aqueles que, pela pr6pria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
20.3.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bern ou prestadora dos servigos for a filial, os documentos devefao
ser apresentados com o ndmero de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
20.4.    NAO   SERAO   ACEITOS    PROTOCOLOS    DE    ENTREGA   0U    SOLICITACAO    DE    DOCUWIENTO    EM
SUBSTITUICAO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS N0 PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

21.1.  Encerrada  a  etapa  de  lances  e  depois  da  verificagao  de  possivel  empate,  o  (a)  Pregoeiro  (a)  examinara  as
propostas quanto ao  preeo,  a  sua  exequibilidade,  hem como  quanto ao oumprimento das  especificag6es  do  objeto,
conforme disposig6es do Termo de Referencia -Anexo 11 deste Edital.
21.2.  Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassificado,  o  (a)  Pregoeiro  (a)  examinafa  a  proposta  ou  lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
21.3.  0  Pregoeiro  convocafa  o  licitante  para  enviar  deoumento  digital  complementar,  por  meio  de  funcionalidade
disponivel no sistema, no prazo de maximo de 02(duas) horas, sob pena de nao aceitagao da proposta.

21.3.1  A PROPOSTA DE  PRECO DEVERA CONTER AINDA AS INFORMAC6ES.
21.5.1.1.  Razao Social da empresa.
21.5.1.2.  CNPJ  (numero).
21.5.1.3.  Numero do telefax.
21.5.1.4. Enderego comercial .
21.5.1.5. Banco, agencia e numero da conta corrente da licitante.
21.5.1.6.  Prego unitario e total.
21.5.1.7.Quantidade e especificagao.
21.5.1.8.Prazo de validade da propesta.

21.4. A Proposta de Preco devefa ainda estar acompanhada das seguintes documenta§6es:
21.4.1.  Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de  18

(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condigao de aprendLz,  nos termos do incise XXXIIl  do .7° da Constituicao  Federaldel998.
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21.4.2. Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo de habilitagao,
fomecida pela empresa e devidamente assina da pete s6cio, dirigente, proprietario ou procurador.
21.4.3. Declaragao de Efaboraeao lndependente de Proposfa.
21.4.4. Declaragao, por parte da licitante, de enquadramento de Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
21.4.5.  Declaragao  de  que  nao  pessui  em  sou  quadro  de  pessoal  servidor  pdblico  do  Poder  Executivo  e/ou
Legislativo Municipal exercendo fung6es tecnicas, comeroiais, de gerencia, administraeao ou tomada de decisao,
(inciso Ill.  do art 9°.  da  Lei  8666/93).
214.6. Declaraeao de que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitaeao, serao fomecidos de acordo
com as especificae6es definidas na proposta e no termo de Referencia, respeitando as condie6es estabelecidas
no Edital e sous anexos.
21.4.7. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Brasil deverao apresentar documentagao comprobat6ria
da representagao legal no Brasil, com pederes expresses para receber citaeao e responder administrativamente
e judicialmente.
21.4.7. Os itens que nao puderem ser atendidos por force de legislaeao especifica do Pats de origem do licitante
ou  que  nao  apresentem  equivalencia  em  relagao  a  legislaeao  brasileira,  deverao  constar  em  declaraeao  da
empresa informando a impossibilidade de atendimento aos mesmos.

22.1. 0 (a) Pregoeiro (a) declarafa o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagao fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concede fa a prazo de no minimo vinte minutos,
para  que  qualquer  licitante  manifeste  a  intengao  de  recorrer,  de  forma  motivada,  isto  e,  indicando  contra  qual  (is)
decisao (6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo pr6prio do sistema.
22.2.  Havendo quem se manifeste, cabefa ao (a)  Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a existencia de motivaeao
da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

22.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) nao adentrafa no m6rito recursal, mas apenas verificafa as condig6es
de admissibilidade do recurso.
22.2.2. A falta de manifestaeao motivada do licitante quanto a inteneao de recorrer importara a decadencia desse
direito.
22.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tefa, a partir de entao, o prazo de tres dias para apresentar as
raz6es,   pelo   sistema   eletr6nico,   ficando   os   demais   licitantes,   desde   logo,   intimados   para,   querendo,
apresentarem contrarraz6es tamb6m pelo sistema eletr6nico,  emoutros tres dias,  que comegafao a contar do
termino do prazo do recorrente,  sendo-Ihes assegurada vista  imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

22.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
22.4. Os autos do processo permanecefao com vista franqueada aos interessados, no endereap constante neste Edital.

23.1.  A  proposta  vencedora  s6  sera  adjudicada/homologada,  quando  a  (s)  licitante  (s)  vencedora  apresentar  ao
Pregoeiro a proposta consolidada,  no prazo de 02 (duas)  horas,  via sistema,  bern como devefa enviar para o e-mail:
Iicitacao®iDixunadoDaraxDa]fiovxbr. Caso nao oumpra esse periodo estara automaticamente desclassificada, sendo
convocade a empresa com oferta subsequente.

24.1.   Homologada  o  resultado  da  licitagao,   sera  formalizada  Ata  de  Registro  de   Pregos,  documento  vinculativo
obrigacional,  com  o  fornecedor  primeiro  classificado  para  o  item,  se  for  o  caso,  com  os  demais  classificados  que
aceitarem executar os servieos pelo prego do primeiro, obedecida a ordem de classificagao e os quantitativos propostos.
24.2. A Gefencia de Licitag6es e Contratos convocafa a (s) empresa (s) vencedor (as) do certame para a celebragao
da Ata de Registro de Pregos, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data do recebimento da convocagao, informando
o local, data e hora ou encaminhado por meio eletr6nico devendo ser assinada manualmente e devolvida pelos mesmos
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meios de recebimento.
24.3.  0  licitante vencedor devefa  comparecer para  assinar a  ata  de  registro  de  pregos,  no  prazo de  05  (cinco)  dias
uteis, contados da data da convocagao.

24.3.1. A empresa (s) vencedora (s) devefa tambem assinar a ata de registro de pregos de forma digital, sendo
obrigat6rio de acordo com a Resolugao n° 11.535ITCM-PA de 01 /07/2014, nao sendo isento da assinatura fisica.

24.4. Como condigao para assinar a Ata de Registro de Preeos, o licitante vencedor devefa apresentar a documentaeao
de habilifagao fiscal e trabalhista regular.
24.5. 0 prazo previsto no item 24.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu transcurso,
for solicitado pela licitante convocada, dede que ocorra motivo justificado e aceito pela administragao.
24.6.  A recusa  injustificada  de  fomecedor classificado  em  assinar a  ata,  dentro  do  prazo estabelecido  no  item  24.2
ensejafa a aplicagao das penalidades legalmente esfabelecidas.
24.7.  Se a (s) Iicitante (s) vencedora (s) recusar (em) -se a assinar a Ata de Registro de Preeos, a administra9ao ou
6rgao gerenciador convocafa  os  licitantes  remanescentes,  na ordem de classificagao,  para faze-lo  em  igual  prazo e
nas   mesmas  condig6es   propostas   pelo   primeiro   classificado.   Caso   este   recursar-se,   nao   cabers  as   sang6es
administrativas previstas neste Edital e no art 81, da  Lei Federal n° 8.666/93.
24.8.  Sera  incluido,  na respectiva ata na forma de anexo,  o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto desta
licitagao com preeos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificaeao do certame, excluido o percentual
referente a margem de prefefencia, quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art 3° da Lei n° 8.666/93,
conforme o art 11, caput do Decreto n° 7.892/2013.
24.9. Serao registrados na ata de registro de preeos,  nesta ordem:  I  -Os preaps e quantitativos do licitante mais hem
classifcado  durante a  etapa competitiva.  e  11  -Os  prepes e quantitativos  dos  licitantes  que tiverem  aceitado  cotar o
objeto desta licitaeao em valor igual ao do licitante mais bern classificado.
24.10. Se houver mais de urn licifante que aceite cotar o objeto desta licitagao por preeo igual ao do licitante mais bern
colocado, serao classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva.
24.11. A Ata de Registro de Pregos sera valida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicaeao nos
6rgaoa  oficiai8  art  14,  Decreto  n°  7.892  de  23/01ra013,  inc]ulda8  a8  eventuai8  prorTogagbe8.  (4±..12  do  Decreto  n°
7.892/2013), nao superior a 12 (doze) meses.
24.12.  A  existencia  de  preaps  registrados  nao  obriga  a  (s)  instituigao  (6es)  a  firmar  contratag6es  nas  quantidades
estimadas,  podendo  ocorrer  licitag6es  especificas  para  contratagao  do  item,  sendo  assegurada,  ao  beneficiario  do
regi8tro, a prefer6ncia do objeto de contrata9ao em igualdado de condi9des. (Art 16 do Decreto n° 7.892/2013).
24.13. A Ata de Registro de Preeos podera sofrer alterag6es, obedecidas as disposie6es contidas na alinea "d" do art
65.11  da  Lei n.  ° 8.666/93  e no art  17.  do Deoreto n° 7.892/2013.

25.1.  Cabefa  a  Prefeitura  lvlunicipal  de  I ixuna  do  Pars.  6rgao  gerenciador  para  a  realieagao  do  procedimento
licitat6rio  e  a  pfatica  de todos  os  atos  de  controle  e  administragao  do  Sistema  de  Registro  de  Pregos,  respeitando,
ainda, as condig6es estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, anexo deste Edital.

26.1.  Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o
gerenciador convocafa os fornecedores para negociarem a redugao dos pregos aos valores praticados pelo mercado.
26.2. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado serao liberados do
compromisso assumido, sem aplica9ao de penalidade.
26.3. A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preeos aos valores de mercado observafa
a classificagao original.
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26.4.  Quando  o  prego  de  mercado  se  tomar  superior  aos  preeos  registrados  e  o  fomecedor  nao  puder  oumprir  o
compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

26.4.1.  Liberar  o  fomecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicaeao  ocorra  antes  do  pedido  de
fomecimento,   e  sem   aplicagao  da   penalidade  se  confirmada   a  veracidade  dos   motivos  e  comprovantes
apresentados. e
26.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

26.5. Durante a vigencia da Afa, os preaps registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hip6teses decorrentes e
devidamente  comprovadas  das  situae6es  previstas  na  alinea  "d"  do  inciso  11  do  art  65.  da  Lei  n°  8.666/1993  ou  de
redugao dos pregos praticados no mercado.

27.1.  Os  itens  e  quantidades  a  serem  registrados  constam  do  anexo  11  (Termo  de  Referencia),  e  os  quantitativos
decorrente das ades6es a Ata de Registro de Pregos nao poderao exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na Ata de Registro de Preaps para o Orgao Gerenciador e 6rgaos participantes.

28.1. A Ata de Registro de Pregos decorrente deste procedimento licitat6rio podera ser util.izada por qualquer 6rgao ou
entidade da Administragao Pllblica  Municipal que nao tenha participado do certame licitat6rio,  desde que devidamente

justificada a vantagem, e mediante anuencia do 6rgao gerenciador.
28.2. 0 6ngao Nao Participante, a que se refere o Decreto n° 7.892/2013 (art 2°, V), somente podera fazer uso da Ata
de Registro de Preeos, ap6s anuencia do 6rgao Gerenciador da Ata. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do
Registro de Preeos, quando desejarem fazer use da Ata de Registro de Preeos, deverao manifestar seu interesse junto
a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IPIXUNA  DO  PARA/Pa  por oficio,  para  que  indiquem  os  possiveis  fomecedores  e
respectivos preeos registrados.
28.3. Cabers ao (s) licitante (s) vencedor do certame, beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condie6es
nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitagao  ou  nao  do  objeto  decorrente  de  adesao,  desde  que  nao  prejudique  as
obrigae6es presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Orgao Gerenciador e 6rgao (s) participante (s).
(§ 2° do art 22 do Decreto n° 7.892/2013).
294.  As  contratag6es  por  cada  6rgfo  Nao  Participante  nao  poderao  exceder  a  50%  (cinquenta  por  cento)  dos

quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocat6rio  e  registrados  na  Ata  de  Registro  de  preeos  para  o  6ngao
Gerenciedor e 6ngao (s) Participante (s). (a 3° do art 22 do Decreto n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto n° 9.488rao18).
29.5.  0  quantitativo  decorrente  de  todas  as  ades6es  a  esfa  Ata  de  Registro  de  Preeos  nao  pedera  exceder,  na
totalidade,  ao dobro do quantitativo de cada  item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e

para os 6rgaos participantes, independentemente do ntimero de 6rgaos nao participantes que aderirem (§ 4° do art 22
do Decreto n° 7.892/2013,  alterado pelo Decreto n° 9.488reo18).
29.6. Ap6s a autorizagao do Orgfo Gerenciador, o 6ngao Nao Participante devera efetivar a aquisigao ou contratagao
solicitada em ate 90 (noventa) dias, observado a prazo de vigencia da Ata. (§ 6° do art 22 do Decreto n° 7.892/2013).
29.7. Compete ao 6ngao Nao Participante os atos relativos a cobranca do oumprimento pelo fomecedor das obrigag6es
contratualmente  assumidas  e  a  aplicagao,  observada  a  ampla  defesa  e  o  contradit6rio,  de  eventuais  penalidades
decorrentes  do descumprimento de  clausulas contratuais,  em  relagao as suas  pr6prias contratag6es,  informando  as
ocorfencias ao 6rgao gerenciador.  (§ 7° do art 22, do Deoreto n° 7.892/2013).

30.1. 0 6ngao Gerenciador promovefa o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o disposto no
art 20, do Deoreto n° 7.892/2013, tendo a seguinte regra:

I -Descumprir as condig6es da ata de registro de pregos, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
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11  - Nao retirar a nofa  de empenho ou  instrumento equivalente no prazo estabelecido  pela Administragao,  sem

justificativa aceitavel, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
Ill  -  Nao  aceitar  reduzir o  sou  preeo  registrado,  na  hip6tese  deste  se  tomar  superior aqueles  praticados  no
mercade. ou
lv -Sofrer sangao previsfa nos incisos Ill ou  lv do caput do art 87,  da Lei n° 8.666. de 1993, ou no art 7° da ±si
n° 10.520. de 2002, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

30.2. 0 6ngao Gerenciador podera cancelar o registro do preap por fato superveniente ou per motivo de forga maior,
que comprovada e justificadamente prejudique o oumprimento da ata,  por razao de interesse pt]blico ou  a pedido do
licitante.

30.3.  0  cancelamento  de  registro,  nas  hip6teses  previstas,  assegurados  o  contradit6rio  e  a  ampla  defesa,  serao
formalizados por despacho da autoridade competente da Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de
lpixuna do Pars.

30.4. 0 cancelamento sefa a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar:
a) A impossibilidade de oumprir as exigencias da Ata de Registro de Pregos, par ocorrencia de cases fortuitos ou
de force major.
b) Que o seu preeo registrado se tomar,  comprovadamente,  inexequivel em fungao da elevagao dos preeos de
mercado e/ou dos insumos que comp6em o ousto do produto.
c) A ocorrencia de qualquer das hip6teses contidas no art 78,  incisos XIV, XV e Xvl, da Lei Federal 8.666/93.

30.5.  Por iniciativa da Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de lpin{una do Pa fa, quando:
a) 0 (s) fomecedor (es) do certame perder qualquer condigao de habilitaeao ou qualificagao t6cnica exigida no

processo licitat6rio.   .
b) 0 (s) fornecedor (es) do certame nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos

decorrentes da Ata de Registro de Precos.
c)  CaracterLzada  qualquer  hip6tese  de  inexecueao  total  ou  parcial  das  condig6es  estabelecidas  no  Afa  de
Registro de Prego ou nos pedidos dela decorrentes.
d) Nao for assinada, pela empresa destinataria, a Autorizagao para execugao dos serviaps no prazo estabelecido.
e) 0 (s) fomecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisao administrativa, conforme previsao dos
incisos de I a Xll  e Xvll  do art 78,  da Lei n° 8.666/93.

i) Os preeos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado,  e o fomecedor se recusar a
reduzi-lo.

30.6.  Em  qualquer das  hip6teses  acima,  concluido  o  processo,  a  Secrtaria  Municipal  de  Saude  e  Saneamento  do
Municipie de lpixuna do Para fa fa o devido apostilamento na Ata de Registro de Preeos e informafa aos Proponentes
a nova ordem de registro,  caso nao opte pelo cancelamento total da Ata quando rfustradas as negociae6es com os
licitantes registrados remanescentes.

31.1.   Do  cancelamento  da  ata  de  registro  de  pregos  a  ata  de   registro  de  pregos  podefa  ser  cancelada  pela
Administraeao nas hip6teses estabelecidas na Ata de Registro de Pregos -ANEX0111,  parte integrante deste Edital.

32.1. Para a contratagao em tela sera formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas clausulas todas
as condig6es,  obrigag6es e responsabilidades entre as partes,  em conformidade com o  Edital de licitagao,  do Termo
de Referencia e da Proposta de Pregos da empresa considerada vencedora.
32.2.  Por se tratar de Sistema de Registro de  Preeos o prazo de vigencia do contrato sera estabelecido no momento
de solicitagao de contratagao da Empresa vencedora do certame.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL

S,:?jfiTL£'`

lpixuNA
DOPARA

32.3. 0 momento de contrataeao sera urn ato unilateral do 6rgao gerenciador da ata, e sera definido conforme crit6rios
e  disponibilidade  oreamentaria  do  mesmo,  nao  cabendo  a  beneficiaria  da  ata  exigir  imediata  contratacao  dos  itens
licitados, assim como a quantidade a ser contratada.
32.4. A vigencia do contrato sera definida em cada celebragao de contrato oriundo da Ata de registro de Pregos.

33.1. Homologada a licitagao, serao formalizados quantos contratos forem necessarios dentrodo quantitativo registrado

na ata, de acordo com a necessidade da Unidade Gestora, com o licitante primeiro classificado para o item.
33.2.  A  unidade  Gestora  convocafa  formalmente  o  (os)  fornecedor  (es),  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  uteis,  para
assinatura do contrato, informando local e hora.
33.3. 0 prazo previsto no item 33.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu transcurso,
for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ordenador de despesas.
33.4. 0 contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital -Anexo lv tefa a vigencia conforme determinado
em cada solicitagao emitida pela secretaria requerente.

33.4.1. A empresa  (s)  vencedora  (s) devefa tambem  assinar o contrato de forma  digital,  sendo obrigat6rio de
acordo com a Resolugao n°  11.535ITCM-PA de 01/07/2014,  nao sendo isento da assinatura fisica.

33.5. 0 presente Edital e seus Anexos, bern como a proposta do licitante vencedor, farao parte integrante do Contrato
a ser firmado, independentemente de transcrigao.

34.1. A fiscalizaeao e acompanhamento da execugao do contrato serao exercidos pelas Unidades Gestoras de
de servidor previamente designado,  cujas atribuig6es estao estabelecidas na  Minuta de Contrato -ANEXO IV,  parte
integrante deste Edital.

35.1.  Sem  prejuizo  do  respeito  aos  dispositivos legais  que  fundamentam  os  certames  licitat6rios,  as  obrigag6es
inerentes a Contratada encontram-se previstas na Minuta de Contrato -Anexo IV, parte integrante deste Edital.

36.1. A16m das normas presentes no diploma legal referente a mat6ria de licitag6es e contratos, as
da contratante encontram-se previstas na Minuta de Contrato -Anexo[V, parte integrante deste Edital.

37.1. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela pr6pria CONTRATADA,

obrigag6es

obrigatoriamente com o numero de inscrieao

no  CNPJ  apresentado  nos  documentos de  habilitaeao e das  propostas,  nao  se admitindo  notas fiscais/faturas com
outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
37.2. 0 pagamento sera efetuado em urn prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto
mediante a apresentagao da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente.
37.3. 0 pagamento sera creditado em conta corrente da  CONTRATADA, atrav6s de ordem bancaria,  devendo,  para
isto estar explicitado na proposta nome do banco, agencia, localidade e numero da conta corrente em que devefa ser
efetuado o credito.
37.4.   Havendo  erro  na  apresentacao  da   nota  fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  a  contrataeao,   ou  ainda,
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrendo de
penalidade  imposta ou  inadimplencia,  o  pagamento ficara sobrestado ate que  a  Contratada  providencie as medidas
saneadoras.
37.5.  Todos  os  custos com  imposto,  taxas,  pedagios,  fretes  e  demais  despesas  que  porventura  ocorrem  serao  de
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responsabilidade da empresa contratada.
37.6. Havendo erro no documento de cobranga, a mesma ficafa pendente e o pagamento sustado ate que a empresa
contratada providencie as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, nesse caso, quaisquer Onus por parte da
Unidade Gestora.

38.1.  0  descumprimento  das  obrigae6es  e  demais  condig6es  do  Edital  sujeitara  o  Licitante  as  seguintes  sang6es,

quando for o caso:
a) Advertencia.
b)  Suspensao tempofaria de  participagao em  licitag6es e  impedimento de contratar com  Unidade Gestora  por
prazo nao superior a 5 (cinco) anos.
c) Declaraeao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao enquanto perdurarem os motivos de
punieao ou  ate que  seja  promovida a  reabilitagao  perante a  pr6pria autoridade que aplicou a  penalidade,  que
sera concedida sempre que a contratada ressarcir a administraeao par prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

38.2. Fica facultada a defesa pfevia da licitante, em qualquer caso de aplicagao de penalidade, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da intimagao do ato.
38.3. As sang6es poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito e force maior, ou a ausencia de culpa da Licitante,
devidamente comprovadas perante a Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de lpixuna do Pa fa.

39.1.  Pelo descumprimento total  ou  parcial  das condie6es previstas  na  proposta ou  no contrato, a  Unidade  Gestora

pedera:
39.1.1. Aplicar a adjudicataria ou contratada as sang6es previstas no art 87, da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da
responsabilidade civil e penal cabiveis.
39.1.2.  Fica estabelecido o  percentual de multa del0%  (dez por cento) sobre o valor total do contrato,  para os
casos  de  atraso,   sem  a  devida  justificativa  e  ap6s  aceitagao  pela  Administragao  Publica,   inexecueao  ou
desistencia da contrata.
39.1.3.  0  recolhimento  desta  multa  sera  feito  diretamente  em  conta  a  ser  disponibilizada  pete  Municipio  De
lpckuna   Do   Pa fa/Pa  garantido  o  direito  ao  contradit6rio,   em  ate  5  (cinco)   dias  uteis  de  seu  recebimento

protocolado, sem prejuizo das demais sang6es legais a serem esfabelecidas no Edital.

40.1. A autoridade competente para homologar este certame podera revogar a licitaeao em face de raz6es de lnteresse
Pdblico,  derivado  de fato  superveniente devidamente comprovado,  pertinente e  suficiente  para justificar tal  conduta,
devendo   anula-la   por   ilegalidade,   de   oficio   ou   por   provocagao   de   qualquer   pessoa,   mediante   ato   escrito   e
fundamentado.
40.2. A anulagao do procedimento licitat6rio induz ao da Ata de registro de preeos e contratos oriundo deste Pregao.
40.3. Os licitantes nao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulaeao do procedimento licitat6rio,  ressalvado
o direito do fornecedor de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato e
das condie6es deste Edital.
40.4. No caso de desfazimento de processo licitat6rio, fica assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.

41.1. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dos documentos apresentados
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em qualquer fase da licitaeao.
41.2. Das reuni6es de abertura e julgamento da Habilitaeao e Propostas, lavrar-se as atas circunstanciadas, assinada
pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio e licitantes presentes.
41.3.  No  interesse da  administraeao,  sem  que caiba  aos  participantes qualquer reclamaeao ou  indenizagao,  podera
Ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitaeao.
b) Alteradas as condie6es do edital, com fixaeao do novo prazo para sua realizagao.

41.4.  A  participagao  neste  Pregao  implicara  aceitacao  integral  e  irretratavel  das  normas  do  edital,  bern  como  na
observancia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnaeao e recurso.
41.5.  E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior. em qualquer fase da licitagao, promover diligencia destinada
a esclarecer ou complementar instrueao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou  informagao que
deveriam constar no ate da sessao pl]blica.
41.6.  A  Contratada  ficara  responsavel  por  quaisquer  danos  que  venha  a  causar  a  terceiros  ou  ao  Patrim6nio  da
CONTRATANTE, reparando as suas custas os mesmos, durante a execueao do contrato, sem que lhe caiba nenhuma
indenizagao por parte desta.
41.7.  Caso a data prevista para  realizaeao deste certame seja declarada feriado ou  ponto facultativo,  e nao havendo
retificagao de convocagao,  sera realizada, AUTOMATICAMENTE,  no primeiro dia t]til subsequente,  no mesmo local e
hora previstos.
41.8.  Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio  lpixuna Do Para/Pa,  com rent]ncia expressa de qualquer outro,  por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas relativas a este Edital, ou quest6es judiciais do futuro contrato.

42.1. 0 Licitante devefa observar o mais alto padfao de conduta etica durante o processo de Licitaeao e na execugao
do Contrato, estando sujeito as sang6es previstas na legislagao brasileira.
42.2.  0  (a)   Pregoeiro  (a)  ou  autoridade  superior  podefao  subsidiar-se  em  pareceres  emitidos   por  t6cnicos  ou
especialistas no assunto objeto desta licitaeao.
42.3.  Definig6es de pfaticas corruptivas compreendem os seguintes atos:

a) suborno: ato de oferecer, dar, receber ou solicitar indevidamente qualquer coisa de valor capaz de influenciar
o processo de aquisicao de bens ou servieos, selegao e contrataeao de consultores, ou a execueao dos contratos
correspondentes.
b)  Extorsao  ou  coaeao:  tentativa  de  influenciar,  por  meio  de  ameacas  de  dano  a  pessoa,  a  reputagao  ou  a
propriedade, o processo de aquisigao de bens ou servieos, selegao e contrataeao de consultores, ou a execugao
dos contratos correspondentes.
c) fraude: falsificagao de informagao ou ocultaeao de fatos com o prop6sito de influenciar o processo de aquisieao
de bens ou serviaps, selegao e contratagao de consultores, ou a execugao dos contratos correspondentes em
detrimento do Mutuario ou dos outros participantes do referido processo.
d) conluio: acordo entre os licitantes destinado a gerar ofertas com pregos artificiais,  nao competitivos.

42.4.  Os  casos  omissos  sefao  solucionados  diretamente  pelo  (a)  Pregoeiro  (a),  observados  os  preceitos  de  direito

publico e as disposig6es das leis que regem a materia.

43.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
43.1.1.    ANEXO I:  Modelo de Proposta
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lpixuna do Para/PA ,18 de novembro de 2021

ARTEMES  SILVA  DE             A:St:#E:::L'v°{mDaEdrty'ta'P°r

OL|VEIRA:63241463249g:Lg|R2A6ti2,4,'t:3,27t;72,.3,co,

ARTEIVIES SILVA  DE OLIVEIRA
Prefeito Ivlunicipal
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ESPECIFICAC6ES  E QUANTITATIVOS

(MODELO DE PROPOSTA)
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PREGAO ELETR6NlC0 N° Oxx-2021/PE/SRP

PROPOSTA DE PRECOS

Razao Social da Empresa:

Endereap Completo com CEP:

Banco :                                Agencia :                                     Conta-Corre nte :

Responsavel (Nome e cargo): Telefone:

E-mail: CNPJ:

VALIDADE DA PROPOSTA: _ DIAS (MiNIMO 90 DIAS) PRAZO PARA ENTREGA:                            DIAS, contados do
recebimento da Nota de Empenho.

Local de Entrega: Conforme Termo de Refetencia, anexo 11 do Edital.

Objcto :   REGISTR0   DE   PRECO  PARA  FUTURA  E   EVENTUAL  CONTRATACAO  DE  EMPRESA   PARA  AQUISICAO   DE  VEICULO  TIPO
CAMIO NETE OKM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA M UNICIPAL DE IP lxuNA DO PARA/PA, quantidades e exigencias
estabe ecidas no Edital e seus anexos.

Item Especificagao UND MODELO Qtd VIP.Unifario
Vlr. Total

1

2
3
4
5
6

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS                                      (Escrever por extenso)

(Local),                      de                             de 2021

Obs:  Os materiais deverao ser entregues de acordo com as especificac6es descritas nos  Anexos I e 11 deste
Edital
Declaramos  que  todos  os  impostos,  taxas,  inclusive  frete bern  coma  quaisquer  outras  despesas  estao  inclusos  na
presente proposta.
Declaramos  ainda  que,  o  Banco,  a  Agencia  e  a  Conta-Corrente,  informados  nesta  proposta,  serao  t]nicos  e
exclusivos para todos os recebimentos relativos ao cumprimento das Obriga§6es Contratuais

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA  EIVIPRESA
(CARIMBO OU NONE LEGivEL E CARGO, RG e CPF)
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO.
1 .1  REGisTRO  DE  pREeo  PARA A  FUTURA  E  EVENTUAL AQuisieAO  DE vEicuLO
0KM TIPO CAMIONETE 4X4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA/PA.

1.2 ltens:
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.

01

CAMIONETE  0km;   ano  2021,  4x4

Unidade

*4`C,i;,,'#
motor minimo de 2.0; motor 2. 8 //tros
de  quatro  cilindros;  200 cv;  a  3.600
rpm;      51      kg fm,     a     2.000     rpm;
transmissao    automatica    de    seis
velocidades e tra?ao integral;  airbag •,f?'_//01duplo;  freios  ABS  com  EBD;  aleria
de colisao frontal; aleria de saida de
faixa;   controles   de   estabilidade   e
ira?ao;    luz   de   posigao   em   LED;
alerta de piessao dos pneus;  rodas
aro     18;     sensor     de     chuva     e
luminosidade;             ar-condicionado;
assistente   de   partida   em   rampas;
controle  de  veloc.Idade  em  declive;
dire?ao         eletrica         progressiva;
rctrovisor      interno      eletrocr6mico;
retrovisores           externos           com
rebatimento   el5trico;   sensores   de
estacionamento dianteiros e traseiro;
partida   remota;   sistema   multimidia
com  tela  sensivel  ao  toque  de  no
minimo o.Ito polegadas; Android Auto
e Apple  Carplay;  bancos em  couro;
sistema Onstar.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratagao se faz necessaria para atender as necessidades do GABINETE DO
PREFEITO   DE   IPIXUNA   DO   PARA/PA   na   locomogao  dos  funcionarios   durante
realizagao de atividades especificas.

2.2  Sugerimos  a  realizagao  de  licitagao,   na  modalidade  Pregao  Eletr6nico,   para
Registro de  Pregos,  haja vista que a contratagao  agora solicitada enquadra-se  nas
hip6teses do art. 3°, inciso IV do Decreto n° 7892/2013, visto a dificuldade de se definir
o  quantitativo  ideal  a  ser  adquirido,  e  sendo  possivel  surgirem  necessidades  de
pedidos posteriores.

2.3  Considerando  a  grande  demanda  de  utilizagao  desse  material/produto  e  ao
mesmo tempo a necessidade de contro[e e racionalizagao do gasto pdblico, o Registro
de Pregos apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por
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melhores  pregos,  mantendo-os  registrados  para  uma futura e eventual, cont`ratagao.
conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orgamentarios.  ,~``

3. pRAzOs, LOcAL E cOND]e6ES DE ENTREGA                                      c
3.1  A entrega dos materiais de limpeza devera ser de forma unica, d6 aco
Contratante  em  no  maximo  30  (trinta)  dias  dteis  contados  ap6s  o  receb
solicitaeao.

-r~-

g£- :`|

ento  da

3.2 A entrega dos materiais, sera na sede da prefeitura Municipal de lpixuna do Pa fa,
no horario das O8hoomin ate as 12hoomin.

3.3  Durante a entrega,  sera  conferido  o veiculo,  verificando-se especialmente  a  as
descrigao para verificar se atende este TR.

3.4  0  bern  poderao  ser  rejeitados,  quando  em  desacordo  com  as  especificag6es
constantes neste Termo Referencia e na proposta, devendo ser substituido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notificagao da Contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

3.5 0s bens serao recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento  provis6rio,  ap6s  a verificagao da  qualidade,  quantidade e consequente
aceitagao mediante termo circunstanciado.

3.5.1  Na hip6tese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida
dentro do prazo fixado,  reputar-se-a como realizada,  consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.6 0 recebimento provis6rio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

4 - PRAZO DE GARANTIA
4.2. 0 VEICULO de que trata o presente Termo de Referencia deverao ter a garantia
minima de 03 (TRES) anos, quando nao houver referencia especifica.

5 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Receber o objeto no prazo e condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos.

5.2.  Verificar minuciosamente,  no  prazo fixado,  a  conformidade dos bens  recebidos
provisoriamente com as especificag6es constantes do Termo de Refefencia,  Edital e
da proposta, para fins da aceitagao e recebimento definitivo.

5.3.    Comunicar    a    Contratada,    por    escrito,    sobre    imperfeig6es,    falhas    ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido.

5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag6es da  Contratada,  atraves
de servidor especialmente designado.

5.5.  Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
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5.6.  A administragao  nao  respondera  por quaisquer compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros,  ainda que vinculados a execugao do  presente Termo de
Refetencia, bern como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.7.  Comunicar em tern  habil,  por e-mail ou telefone,  a Contratada,  a quantidade de
materiais a serem fornecidos, em solicitag6es assinadas pela autoridade competente.

5.8.  Indicar formalmente, o gestor para acompanhamento da execugao contratual.

6 -OBRiGAe6Es DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes do Edital, Termo de
Referencia  e  sua  proposta,  assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as
despesas decorrentes da boa e perfeita execueao do objeto.

6.2.  Comunicar  a  Contratante,  no  prazo  maximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, por escrito, com a devida comprovagao.

6.3.   Manter  durante  toda   a  execugao  do  contrato,   em   compatibilidade  com   as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de  habilitagao e qualificagao exigidas na
licita9ao.

6.4.  Correrao  por  conta  da  Contratada  todas  as  despesas,  enfim  todos  os  custos
diretos  e  indiretos,  tais  como:  impostos,  fretes,  transporfe,  despesas  trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugao do objeto
desse termo.

6.5. A Contratada esta obrigada a executar o objeto desse termo, atrav6s de pessoas
id6neas,   com   capacitagao   profissional   necessaria   ao   cumprimento   do   mesmo,
assumindo   total    responsabilidade    por   quaisquer   danos    ou    faltas    que    seus
empregados, no desempenho de suas fung6es respectivas, causem a Contratante.

6.6. Responsabilizar-se pelas operag6es de transporte, carga e descarga.

6.7.  Prestar todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pela  Contratante,
atendendo prontamente todas as reclamag6es.

6.8,  Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.

6.9.  Substituir  os  materiais/produtos  objeto  deste  Termo  de  Referencia,  que  por
ventura   forem    entregues   a    Contratante   com   defeito   de   fabricagao   ou   que
apresentarem    qualquer    alteragao    de    quantidade,    validade,    vicios,    defeitos,
incorreg6es, num prazo maximo de 02 (dois) dias dteis.

6.10.  Entregar  o  veiculo  contratados  de  forma  parcelada,  conforme  solicitagao  da
Contratante via fax ou  e-mail,  embalados adequadamente,  separados  por item  nas
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6.11.  Comprometer-se  a  fornecer  o  objeto  da  licitagao,  em  conformida6e  com  as
especificag6es contidas no Edital e seus anexos, e no caso`de nao ser o fabricante,
respondera,   solidariamente   e   preferencialmente   pelos   vicios   de   qualidade   e
quantidade que os tornem impr6prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor.

6.12.  Fica a  Contratada obrigada  a  aceitar,  nas mesmas condi?6es  contratuais,  os
acrescimos ou supress6es que se fizerem  necessarios,  ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7 -cONDie6Es, FORMA E pRAzO DE PAGAMENTO
7.1. 0 pagamento sera feito com recursos pr6prios;

7.2.Ospagamentosseraorealizadosmedianteapresentagaodenotafiscal,contendo:

a) data da emissao;
b)  estar enderegada  a  SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCAQAO  DO  MUNICIPIO
DE SOURE ou aos Fundos de acordo com a requisigao;
c) valor unitario;
d) valor total;
e) a especificagao dos produtos;
D apresentar a  Nota  Fiscal eletr6nica em original ou  a nota fiscal/fatura em  primeira
via original.

7.3.  0  Gestor  do  contrato  somente  atestara  o  recebimento  do  objeto  e  liberara  a
Nota(s)  Fiscal  (s)  para  pagamento  quando  cumpridas  pela  Contratada,  todas  as
condig6es pactuadas.

7.4. Cada pagamento somente sera efetuado ap6s a comprovagao pelo contratado de
que se encontra em dia com  suas obrigag6es para com o sistema social,  mediante
apresentagao das Certid6es Negativas de Debito com o lNSS, com FGTS e a Certidao
Municipal.

7.5. 0 pagamento sera feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas
e entregues dentro do mss.

8 - CUST0 ESTIMADO
8.1. 0 valor global estimado para a contratagao 6 de sera obtida conforme pesquisa
mercadol6gica.

8.2.  Nos  valores  contratados ja  deverao  estar  incluidos  todos  os  custos  diretos  e
indiretos, inclusive frete para entrega, quando necessario, dos itens solicitados.

9 -PENALIDADES
9.1 -Pela inexecugao contratual, atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara
a Contratada,  al6m das cominag6es legais cabiveis,  a multa de mora,  graduada de
acorda com a gravidade da infragao, obedecida os seguintes limites maximos: a) 10%
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(dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato  em  caso  de  descumprimento  total  da
obrigagao; b) 0,3% (tres d6cimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do fornecimento nao realizado; c) 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre
o  valor  do  fornecimento  nao  realizado,  por  cada  dia  subsequente  ao  trig6simo.  d)
suspensao temporaria do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar
com a Administraeao Pdblica, por prazo nao superior a 05(cinco) anos; e) declaraeao
de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  Pdblica  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitagao,   perante   a   pr6pria   autoridade   que   aplicou   a   penalidade,   que   sefa
concedida   sempre   que   o   contratado   ressarcir  a   Administragao   pelos   prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

9.2.  A  multa  sera  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos,  ou  ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.3.  Qualquer das  penalidades  aqui  previstas  e aplicadas  sera  registrada junto aos
Orgaos Competentes.

io -vlGENciA DA ATA DE REGisTRO DE pREeos
10.1.  0  prazo de vigencia desta Ata de  Registro de  Pregos,  objeto deste Termo de
Refetencia, 6 de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicagao.

10.2. Os servigos e o fornecimento dos mat6rias deverao iniciar-se ap6s a assinatura
do contrato, conforme demanda da Contratante.

11 -RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA
0 resposavel pela elaboragao do Termo de Referencia e a (o) Chefe de Gabinete.

lpixuna do Para/PA, 01  de novembro de 2021.

Gabinete do Executivo
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Minuta da Ata de Registro de Pre§os

PREGAO ELETR6Nico PARA REGisTRO DE pREeos NO xxxxr202i  ATA DE
REGISTRO DE PRECOS
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Aos XXXXXX dia(s do mss de XXXXX de XXX XXXXX , o MUNIcipIO DE IPIXuNA DO PARA, com sede na ,  nos
termos da Lei n° 10.520,  de 17 de julho de 2002,  da Lei n.a 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,  decreto  Municipal  de 05 de Janeiro de 2018,
bern  como  das  demais  normas  legais  aplicaveis,  em  face  da  classificaeao  da  proposta  apresentada  no  Pregao
Eletr6nico para Registro de Precos n° xxxxxxx, RESOLVE registrar os pregos para (objeto licitado), tendo sido
os   referidos   preeos   oferecidos   pela   empresa   cuja   proposta  foi   classificada   em   primeiro   lugar   no  certame
supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJETO

CONSTITul    OBJETO    DA    PRESENTE    ATA    0    REGISTR0    DE    PRECO    PARA    FUTURA    E    EVENTUAL
CONTRATACAO  DE  EMPRESA  PARA AQUISICA0  DE VEICULO TIP0  CAMIONETE  0KM,  VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA IVIUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA/PA.

Itens

CLAUSULA SEGUNDA -DA VALIDADE DOS  PRECOS
2.1. Ficam registrados os preeos definidos na tabela abaixo, e neles estao inclusos toda especie de tributos,
diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mao-de-obra e quaisquer despesas inerentes
ao fornecimento.
2.2.  Durante a vigencia da Ata, os pregos registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hip6teses decorrentes e
devidamente  comprovadas  das  situag6es  previstas  na  alinea  "d"  do  inciso  11  do  art 65  da  Lei  n°  8.666/1993  ou  de
redueao dos pre?os praticados no mercado.
2.3.  Quando o prego registrado tornar-se superior ao  prego praticado no mercado por motivo superveniente,  o 6rgao

gerenciador convocafa o (s) licitante (s) para negociarem a redueao dos preeos aos valores praticados pelo mercado.
2.4.  0  (s)  licitante  (s) vencedor (es)  que  nao  aceitar (em)  reduzir seus  preeos  aos valores  praticados  pelo  mercado
serao liberados do compromisso assumido, sem aplicaeao de penalidade.
2.5. A ordem de classificagao do licitante vencedor que aceitar reduzir seus preeos aos valores de mercado observara
a classificagao original.
2.6. Quando o preeo de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o (s) licitante (s) vencedor (es) nao puder

(em) cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:
I -Liberar o (s) fornecedor (es) vencedor (es) do certame do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes
do pedido de fornecimento,  e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados. e
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11 -Convocar os demais licitantes para assegurar igual oportunidade de negociagao.
2.7.  A existencia  de  pregos  registrados  nao  obriga  a Administraeao  a firmar contratag6es  que  deles  poderao advir,
facultada  a  realizaeao de  licitagao especifica  ou  a  contratagao  direta  para  o fornecimento  pretendido  nas  hip6teses
previstas   na   Lei   Federal   n°  8.666/93,   mediante  fundamentagao,   assegurando-se   ao   beneficiario  do   registro   a
preferencia de servigo em igualdade de condig6es.

CLAUSULA TERCEIRA -DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
3.1. Os quantitativos referente as ades6es a ata de registro de preeos nao poderao exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  pregos  para  o  6rgao  gerenciador e  6rgaos  participantes,
independente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA  ALTERACAO  DO  PREC0  PRATICADO  NO  MERCADO  E  DO  REEQUILiBRIO  DA
EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
4.1. Quando, por motivo superveniente, o prego registrado tornar-se superior ao preeo praticado pelo mercado, o 6rgao

gerenciador devera:
a) Convocar o contratado visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequaeao ao praticado pelo mercado.
b) Frustrada a negociaeao,  liberar o contratado do compromisso assumido.
c) Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociaeao.
4.2.  Quando  o  prego  de  mercado  se  tornar  superior  aos  pregos  registrados  e  o  classificado,  mediante  oferta  de

justificativas comprovadas,  nao puder cumprir o compromisso,  o 6rgao gerenciador podera:
a) Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicagao de saneao administrativa, desde que as justificativas
sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissao de ordem de fornecimento.
b) Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociaeao.
4.3. Nao logrando exito nas negociae6es, o 6rgao gerenciador deve proceder a revogagao da Ata de Registro de Preaps
e a adogao de medidas cabiveis para obtengao de contratacao mais vantajosa.
4.4.  Em caso de desequilibrio  da  equaeao econ6mico-financeira,  sera  adotado  o  criterio de  revisao,  como forma  de
restabelecer as condig6es originalmente pactuadas.
4.5.  A  revisao  podefa  ocorrer  a  qualquer  tempo  da  vigencia  da  Ata,  desde  que  a  parte  interessada  comprove  a
ocorrencia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagao da proposta, que importe, diretamente, em majoragao de
seus encargos.
4.5.1.  Em caso de revisao,  a alteraeao do prego ajustado, alem de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,
devefa ocorrer de forma proporcional a modificaeao dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de mem6ria
de calculo a ser apresentada pela parte interessada.
4.5.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo cafater

possibilite  a  parte  interessada  a  sua  aferigao  ao  tempo  da  formulaeao/aceitagao  da  proposta,  bern  como  aqueles
decorrentes   exclusivamente   da   variaeao   inflacionaria,   uma   vez   que   inseridos,   estes   ultimos,   na   hip6tese   de
reajustamento,  modalidade que  nao sera admitida  neste  registro de  pregos,  posto que a sua vigencia  nao  supere  o

prazo de urn ano.
4.5.3.  Nao sera concedida a revisao quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada.
b) 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definitiva ou ap6s
a finalizagao da vigencia da Ata.
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoraeao dos encargos atribuidos a parte interessada.
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoraeao de seus pr6prios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorfencia do evento.
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CLAUSULA QUINTA -DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE  PRECOS
5.1. A ATA DE REGISTRO DE PRECOS podera ser cancelada pela Administraeao:
5.1.1. Automaticamente:
a).  Por decurso de prazo de vigencia.
b). Quando nao restarem outros licitantes registrados.
c). Quando caracterizado o interesse publico.

CL^USULA SEXTA -DA MODALIDADE DE PAGAMENTO
6.1. Anota fiscal/fatura devera ser emitida pela pr6pria CONTRATADA, obrigatoriamente com o ndmero de inscrieao no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas, nao se admitindo notas fiscais/faturas com outros
CNPJ,  mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
6.2. 0 pagamento sera efetuado em urn prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto
mediante a apresentagao da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente.
6.3. 0 pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, atrav6s de ordem bancaria, devendo, para isto
estar explicitado  na  proposta  nome  do  banco,  agencia,  localidade  e  ntimero  da  conta  corrente  em  que  devefa  ser
efetuado o cfedito.

6.4.   Havendo  erro  na  apresentagao  da  nota  fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  a  contratagao,   ou  ainda,
circunstancia que impeca a liquidaeao da despesa, como por exemplo,  obrigacao financeira pendente,  decorrendo
de  penalidade  imposta  ou  inadimplencia,  o  pagamento  ficara  sobrestado  ate  que  a  Contratada  providencie  as
medidas saneadoras.
6.5. A empresa contratada devera apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do
FGTS, a certidao especifica quanto a inexistencia de d6bito de contribuig6es junto ao INSS, a Certidao Conjunta de
D6bitos Relativos a Tributos Federais e da Divida da Uniao e a certidao negativa de debitos trabalhistas.
6.6. A regularidade fiscal  e trabalhista da empresa contratada sera confirmada,  mediante a consulta efetuada  por
meio eletr6nico.
6.7.  Todos os custos com  imposto,  taxas,  pedagios,  fretes e demais despesas que porventura  ocorrem  serao de
responsabilidade da empresa contratada.
6.8. Havendo erro no documento de cobranea, a mesma ficara pendente e o pagamento sustado ate que a empresa
contratada providencie as medidas saneadoras necessarias,  nao ocorrendo,  nesse caso,  quaisquer Onus por parte
da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA -DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
7.1. 0 prazo de vigencia desta Ata de Registro de Preeos sera de 12 (doze) meses, podendo, durante esse periodo,
ser firmado contrato/empenho para aquisigao dos itens registrados em ata.

CLAUSULA OITAVA -DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
8.1.  As  despesas  inerentes  a  esta  Ata  correrao  a  conta  das  respectivas  dotae6es  orgamentarias  dos  6rgaos  e
entidades da Administraeao  Direta que aderirem a contrataeao e serao especificadas ao tempo  no contrato e  na
ordem de emissao de fornecimento.

CL^USULA NONA -DA CONVOCACA0 PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
9.1. A emissao da Ordem de fornecimento constitui o instrumento de formalizagao do objeto contratado.

9.2.  Quando  houver  necessidade  do  objeto  contratado  por  algum  dos  6rgaos  participantes  da  Ata,  o  licitante
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classificado em primeiro lugar sera convocado para o fornecimento no prazo de ate 03 (ties) dias dteis, ap6s a Ordem
de fornecimento.
9.3. A Administragao podefa prorrogar o prazo fixado no item anterior,  por igual  periodo,  nos termos do art 64, §  1°,
da Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
9.4.  Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se nao dispuser
de  condig6es  de  atender  integralmente  a  necessidade  da  Administragao,  podefa  a  ordem  de  fornecimento  ser
expedida  para  os  demais  proponentes  cadastrados  que  concordarem  fornecer  o  objeto  licitado  ao  prego  e  nas
mesmas condie6es do primeiro colocado, observado a ordem de classificagao.

CLAUSULA DECIMA-DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS D0 FORNECEDOR
10.1.  0 0rgao Gerenciador promovefa o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o disposto
no art 20 do Decreto n° 7.892/2013, tendo a seguinte regra:
I -Descumprir as condig6es da ata de registro de pregos, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

11  -  Nao  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela  Administraeao,  sem

justificativa aceifavel, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
Ill -Nao aceitar reduzir o seu prego registrado,  na hip6tese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado.
Ou

lv -Sofrer sangao  prevista  nos  incisos  Ill  ou  lv do caput do art 87 da  Lei  n° 8.666,  de  1993,  ou  no  art 7° da  Lei  n°
10.520, de 2002, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
10.2. 0 6rgao Gerenciador podefa cancelar o registro do prego por fato superveniente ou por motivo de fonga maior,

que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razao de interesse pl]blico ou a pedido do
licitante.

10.3.  0  cancelamento  de  registro,  nas  hip6teses  previstas,  assegurados  o  contradit6rio  e  a  ampla  defesa,  sefao
formalizados por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.
10.4. 0 cancelamento sera a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar:
a) A impossibilidade de cumprir as exigencias da Ata de Registro de Preeos, por ocortencia de casos fortuitos ou de
forga maior.
b)  Que  o  seu  prego  registrado  se  tornar,  comprovadamente,  inexequivel  em  fungao  da  elevagao  dos  preeos  de
mercado e/ou dos insumos que comp6em o custo do produto.
c) A ocorrencia de qualquer das hip6teses contidas no art 78, incisos XIV, XV e Xvl, da Lei Federal 8.666/93.
10.5.  Por iniciativa da CONTRATANTE quando:

a)  0  (s)  fornecedor  (es)  do  certame  perder qualquer  condigao  de  habilitaeao  ou  qualificagao  tecnica  exigida  no

processo licitat6rio.
b)  0  (s)  fornecedor  (es)  do certame  nao comparecer ou  se  recusar a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os  pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preeos.
c) Caracterizada qualquer hip6tese de inexecueao total ou parcial das condig6es estabelecidas no Ata de Registro

de Pregos ou nos pedidos dela decorrentes.
d) Nao for assinada, pela empresa destinataria, a Autorizaeao para execugao do fornecimento no prazo estabelecido.

e)  0  (s) fornecedor (es)  incorrer  (em)  nas  condutas  que  ensejem  rescisao  administrativa,  conforme  previsao  dos
incisos de I a Xll  e Xvll  do art 78,  da Lei n° 8.666/93.
f) Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se recusar a reduzi-

lo.

10.6.  Em qualquer das hip6teses acima,  concluido o  processo,  a  CONTRATANTE fa fa o devido apostilamento na
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Ata de Registro de Pregos e informafa aos Proponentes a nova ordem de registro, caso nao opte pelo cancelamento
total da Ata quando frustradas as negociag6es com os licitantes registrados remanescentes.

CLAUSULA  DEcllvIA  PRllvIEIRA  -  DA  UTILIZACAO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS  POR  ORGA0  NAO
PARTICIPANTES
11.1. A Ata de Registro de Pregos decorrente deste procedimento licitat6rio podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou  entidade  da  Administragao  Pdblica  Municipal  que  nao  tenha  participado  do  certame  licitat6rio,   desde  que
devidamente justificada a vantagem, e mediante anuencia do 6rgao gerenciador.
11.2.  0 6rgao Nao Participante, a que se refere o Decreto n° 7.892/2013  (art 2°, V),  somente podefa fazer uso da
Ata de Registro de Preeos, ap6s anuencia do Orgao Gerenciador da Ata. Os 6rgaos e entidades que nao participaram
do Registro de Pregos, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse
junto a CONTRATANTE, por oficio, para que indiquem os possiveis fornecedores e respectivos pregos registrados.
11.3.  0 6rgao Nao Participante,  a que se refere o Decreto n° 7.892/2013 (art 20, V),  somente podera fazer uso da
Ata de Registro de Pregos, ap6s anuencia do 6rgao Gerenciador da Ata.
11.4.  Cabefa  ao  (s)  licitante  (s)  vencedor do  certame,  beneficiario  da  ata  de  registro  de  preeos,  observadas  as
condig6es  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitagao  ou  nao  do  objeto  decorrente  de  adesao,  desde  que  nao
prejudique as obrigag6es presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Orgao Gerenciador e 6rgao(s)
participante(s).  (§ 2° do art 22 do Decreto n° 7.892/2013).
11.5.  As  contratag6es  por  cada  6rgao  Nao  Participante  nao  poderao  exceder  a  50%  (cinquenta  por cento)  dos

quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocat6rio  e  registrados  na  Ata  de  Registro  de  preeos  para  o  6rgao
Gerenciador  e  6rgao  (s)  Participante  (s).   (§  3°  do  art  22  do  Decreto  n°  7.892/2013,  alterado  pelo  Decreto  n°
9.488/2018).
11.6.  0  quantitativo  decorrente  de todas as  ades6es a  esta Ata  de  Registro  de  Pregos  nao  podera  exceder,  na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e

para os 6rgaos participantes, independentemente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem (§ 4° do art
22 do Decreto n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto n° 9.488/2018).
11.7. Ap6s a autorizaeao do 6rgao Gerenciador, o Orgao Nao Participante devera efetivar a contratacao solicitada
em ate 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigencia da Ata. (§ 6° do art 22 do Decreto n° 7.892/2013).
11.8.  Compete  ao  6rgao  Nao  Participante  os  atos  relativos  a  cobranca  do  cumprimento  pelo  fornecedor  das
obrigae6es  contratualmente  assumidas e a  aplicagao,  observada  a  ampla  defesa  e  o contradit6rio,  de  eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,  em  relagao as suas  pr6prias contratag6es,
informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.  (§ 7° do art 22 do Decreto n° 7.892/2013).

CLAuSULA DECIIVIA SEGUNDA -DO GERENCIAMENT0 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. Cabers a PREFEITURA MUNICIPAL DEIPIXUNA DO PARA/PA, 6rgao gerenciador, a consolidagao de dados

para a realizagao do procedimento licitat6rio e a pfatica de todos os atos de controle e administraeao do Sistema de
Registro de Pregos.
12.2.  0  0rgao  Gerenciador  realizara  pesquisa  peri6dica  para  comprovar a  manutengao  da  vantagem  da  Ata  de
Registro de Preeos.  (art 9°, Xl,  Decreto n° 7.892/2013).
12.3.  Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Pregos,  sera a  PREFEITURA MUNICIPAL DE  IPIXUNA DO
PARA/PA conforme art 5° do Decreto n° 7.892/2013:
a) Conduzifa eventuais renegociag6es dos pregos registrados.
b) Aplicafa,  garantida a ampla defesa e o contradit6rio,  as penalidades decorrentes de infrag6es no procedimento
licitat6rio.

12.4.   0   0rgao  Gerenciador  promovefa   as   negociag6es  e  todos  os   procedimentos   relativos   a   revisao   e  ao
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cancelamento dos pregos registrados, obedecendo as disposig6es do Capitulo Vlll do Decreto n° 7.892/2013.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA
13.1.Constituem  parte  integrante  desta  ata,  estando  a  ela  vinculados,  como  se  nesta  estivessem  transcritos,  os
seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
a) Edital de Pregao Eletr6nico N° XXX/2021-PE-SRP-
b) Termo de Referencia.

c) Proposta de Pregos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO
14.1.   Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  da  Comarca  de   lpIXUNA  DO  PARA/PA  para  dirimir  qualquer  ddvida  ou
contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.  E,  por estarem justos e contratados,  assinam a  presente Ata em 03 (tres) vias  de igual
tear e forma,  para igual distribuigao,  para que produza seus efeitos legais.

lpIXUNA DO PARA-PA, DEDE

MUNIcipIO  DE  IPIXUNA DO  PARA

C.N.P.J.  n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx
CONTRATANTE

>/I/:i/J/J/)/)/J/I/:i/I/I/+/J/J/)/IXJ/J/)/:XJ/J/J/:I/I/+/:XX
CINP.J.rr®

CONTRATADO



CONTRATO No

ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ  N° 83.268.011/0001 -84
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL

ANEXO IV -MINUTA DO CONTRATO

MINUTA  DE CONTRATO

0     MUNIcipIO     DE     IPIXUNADOPARA,         neste
com                   sede na,

e, de outro lado  a  firma
estabelecida

representada pelo Sr.(a)

i`#irfuNA

ato                                 denominado   CONTRAT
inscrito no CNPJ (MF) sobo n°                 ,    repres

.,  inscritanocNPJ    (MF)    sob

doravante      denominada      simplesmente      C

SSP/_e CPF  (MF)  no
portador  da

tom  entre  si  just
presente  lnstrumento,  do  qual  sao  partes  integrantes  o  Edital  do
proposta    apresentada    pela    CONTRATADA,    sujeitando-se    CONT
disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei  n° 8.666/93,  mediante a

CLAUSULA  PRIMEIRA -DO OBJETO
1. 0 presente Contrato tern como objeto xxxxxxxxxxxx

1.2 - Os itens que comp6e o presente contrato sao os

a  Eletr

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

guintes:

ado    pel

A,      neste     ato
ula   de   ldentidade   no

avengado,  e  celebram  o
XX/  2021-PE-SRP.  e  a

CONTRATADA    as    normas
eguem:

Item
Fomecedor (razao social, CNPJ/MF, endereeo, contatos, representante).

01 Especificagao Marca (se exigida ne edital} Unidade Quant. Valor Unitario

CLAUSULA SEGUNDA -DO
2.1       0s   preeos   dos   itens
CONTRATADA, sendo que o valor to

fomecidos   sao   aqueles   constantes   da   Planilha   apresentada   pela
do contrato e de RS

2.2        -Os quantitativos indicadr}s na planilha constante do Anexo I do edital do pregao  n.a

qualquer obrigagao quanto
2.3      -Os val
mercado,

cLAus

sao meramente estimativos,  nao acarretando a Administragao do CONTRATANTE
xecugao ou pagamento.

o presente contrato se encontram em consonancia com os pregos praticados no
squisa realizada pelo Setor de Compras da CONTRATANTE.

-DO FUNDAIVIENTO LEGAL

ontrato encontra-se subordinado a  Lei  n° 8.666,  de 21  de junho de  1993 e suas alterag6es, e,  em casos
receitos de direito pt]blico, teoria geral de contratos e disposie6es de direito privado.
arte  integrante  deste  instrumento,  para  todos  os  efeitos  legais,  o  instrumento  convocat6rio  que  o

precedeu,  seus  anexos,  e  a  proposta  da  contratada,  constantes  do  processo  licitat6rio,  na  modalidade  Pregao
Eletr6nico para Registro de Pregos n° XXX/2021-PE-SRP.
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CLAUSULA QUARTA -D0 VALOR
4.1.0 valor total do presente contrato e de RS XXX,XX (XXX ) conforme proposta a ser pago de
forma   proporcional,   conforme   autorizae6es   expedidas   pela   CONTRATANTE   de   conformidade   com   as   notas
fiscais/faturas e/ou, recibos da proposta adjudicada.

CLAUSULA QUINTA -DO PAGAIVIENTO
5.1  A Contratada devefa apresentar nota fiscal para liquidagao e pagamento da despesa,  no prazo de ate 30 (trinta)
dias contados do adimplemento da obrigaeao.
5.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se,  no ato da atestagao,  os produtos fornecidos
nao estiverem em perfeitas condig6es de consumo ou em desacordo com as especificag6es apresentadas e aceitas.
5.3 A CONTRATANTE  podera deduzir do  montante a  pagar os valores correspondentes a  multas ou  indenizag6es
devidas pela Contratada,  nos termos da Lei.
5.4 Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigaeao financeira, sem que isso

gere direito a alteragao dos pregos, ou de compensagao financeira por atraso de pagamento.

CLAUSULA SEXTA -DA VIGENCIA
6.1. A vigencia do Contrato sera de _/_/_ate _/_/_, contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado nos termos do art 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

CL^USULA SETIMA -DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1. 0 valor acordado sefa empenhado nos termos do § 3°, do art 60 c/c o art 61, da Lei federal 4320/64 e sera pago
a Contratada, atraves da seguinte dotagao ongamentaria para fins de contratagao:

Exercicio Financejro: 2021.
Ficha:

Unidade:
Funcional  Programatica:
Cat. Econ6mica.

CLAuSULA OITAVA -DO PRAZO, LOCAL E CONDICOES PARA 0 FORNECIMENTO
8.1  A vigencia da Ata de Registro de Preeos sera de 12 (Doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficacia legal
ap6s a publicaeao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
excluir o ultimo.

8.2 A vigencia contratual sera, a contar da assinatura do lnstrumento Contratual, ate o final do exercicio financeiro em
curso, com eficacia legal ap6s a publicagao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o ultimo,  podendo ser prorrogado de acordo com a  Lei.
8.3  0  prazo  de fornecimento  devera  ser de  ate  03  (tres)  dias  dteis,  contados  a  partir do  recebimento  da  Nota  de
Empenho/Ordem de fornecimento/Requisigao, emitida pela  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA, para
empresa contratada.
8.4  0  local  de entrega dos  produtos/materiais sera  no  pfedio  sede  da  Unidade  Gestora  requisitante  no  hofario  de
08:00 as 14:00, sendo que todas as despesas referente a frente, transporte, entrega, carga e descarga dos materiais
ate o local de armazenamento, sefao de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.
8.5 A Contratada fa fa o controle do seu fornecimento por meio de requisig6es as quais deverao ser rubricadas pela
pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas
de nota fiscal, quando do pagamento
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8.6 0s produtos/materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedencia comprovada.
8.7 0s produtos/materiais,  sefao entregues na presenga do fiscal do contrato,  que rejeitara,  no todo ou em  parte,  o
objeto que estiver em desacordo com este instrumento ou apresentar vicios, defeitos ou incorreg6es, devendo efetuar
as corree6es  necessarias ou  substituigao do  bern,  em  urn prazo  maximo de 24  (vinte e quatro)  horas,  a contar da
notificaeao pela Contratante.
8.8 No ato da entrega, os materiais devefao estar acompanhados da via original da proposta,  nota fiscal e recibo em
ties (03) vias para confefencia,  bern como de todos os guias,  manuais e documentos t6cnicos que acompanhem o
objeto, embalados de forma segura e adequada ao manuseio e utilizagao evitando desperdicios e avarias.
8.9 0 Servidor responsavel pela Unidade Requisitante anotafa em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas,
determinando o que for necessario a regularizaeao das faltas ou defeitos observados.
8.10 Encontrando irregularidades,  o servidor responsavel,  no mesmo periodo de tempo estabelecido no item acima
fixafa  prazo  para  a  licitante  contratada  promover as correg6es  necessarias,  sob  pena de ser o  material  rejeitado e
devolvido a Contratada, no estado em que se encontre.
8.11  A Administragao Contratante, somente os recebefa os materiais rejeitados, em cafater definitivo, mediante termo
circunstanciado,  ap6s as correg6es  promovidas pelo Contratado e ap6s reverificagao realizada  pela Administragao,

por interm6dio do Servidor responsavel.
8.12 Ainda que os materiais sejam recebidos em carater definitivo, subsistifa,  na forma da lei, a responsabilidade da
contratada pela validade, qualidade e seguranea do mesmo.
8.13 0s produtos deverao possuir prazo de validade minima de 12 (Doze) meses.

CLAUSULA NONA -PROCEDllvIENTOS DE FISCALIZACA0 D0 FISCAL D0 CONTRATO
9.1.     Os    fiscais    designados    para    acompanhamento    e    fiscalizaeao    do    presente    contrato    o    servidor

de acordo com a Portaria n° 00X/2021-GAB, responsavel pelas seguintes atividades:
9.2.  Receber  Notas  Fiscais/Faturas,  como  tamb6m,  realizar  a  devida  confefencia,  para  verificar  se  encontra  em
conformidade com a entrega dos materiais.
9.3. Anotar em registro pr6prio, de todas as ocorrencias relacionadas a entrega dos materiais.
9.4. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento dos itens.
9.5. Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quanto a execugao dos servigos.
9.6. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos nao ultrapassem os cfeditos correspondentes.
9.7. Recusar fornecimento irregular, nao aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no contrato.
9.8.  Comunicar a Administragao a  necessidade de alterag6es do quantitativo do objeto ou modificagao da forma de
sua execugao, em razao do fato superveniente ou de outro qualquer.

CL^USULA DECIMA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
10.1  Cumprir fielmente as exigencias da CONTRATANTE,  naquilo que nao contrariar o aqui previsto.
10.2 Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE,  pofem sem qualquer vinculo
empregaticio com o 6rgao.
10.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependencias da CONTRATANTE.
10.4 Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,  decorrentes de sua culpa ou
dolo,  durante o fornecimento do produto/material,  nao excluindo ou  reduzindo essa  responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pela Contratante.
10.5  Responder,  ainda,  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  a  bens  de  propriedade  da  CONTRATANTE
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugao do contrato.
10.6 Efetuar a entrega do produto/material objeto da Autorizagao de Fornecimento, de acordo com as necessidades
da Unidade Requisitante, ap6s o recebimento de requisig6es expedidas pelo Setor competente.
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10.7   Comunicar   ao   Setor   competente   por   escrito,   qualquer   anormalidade   de   cafater   urgente   e   prestar  os
esclarecimentos que julgar necessario.
10.8  Manter-se,  durante toda a execueao do contrato,  em compatibilidade com  as obrigag6es assumidas,  todas as
condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na ocasiao da contratagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
11.1  Impedir que terceiros fornecam o objeto deste Termo de Refetencia.
11.2 Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da  Contratada.
11.3 Devolver os produtos que nao apresentarem condig6es de serem consumidos.
11.4 Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicagao a ser feita pelo Servieo de Almoxarifado.
11.5 Solicitar,  por intermedio de Autorizaeao de Fornecimento por servidor designado para este fim,  o fornecimento
dos produtos/servigos.
11.6  Comunicar a  Contratada,  qualquer irregularidade  no fornecimento  do  produto  e  interromper  imediatamente  o
fomecimento, se for o caso.
11.7 Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA -DAS SANCOES ADIvllNISTRATIVAS
12.1.  Pelo descumprimento total ou  parcial das condig6es previstas na proposta ou no contrato,  a CONTRATANTE

podera:
12.1.1.Aplicar a adjudicataria ou  contratada as sane6es previstas no art 87,  da  Lei  n° 8.666/93, sem  prejuizo da
responsabilidade civil e penal cabiveis.
12.1.2.  Fica  estabelecido o  percentual  de  multa  del0%  (dez  por cento)  sobre o  valor total  do contrato,  para  os
casos de atraso, sem a devida justificativa e ap6s aceitagao pela CONTRATANTE, inexecugao ou desistencia da
contrata.
12.1.3.  0  recolhimento  desta  multa  sera  feito  diretamente  em  conta  a  ser disponibilizada  pelo  MUNIcipIO  DE
IPIXUNA  DO   PARA,   garantido  o   direito  ao  contradit6rio,   em   ate   5   (cinco)  dias   dteis  de  seu   recebimento

protocolado, sem prejuizo das demais sang6es legais.

CL^USULA DECIMA TERCEIRA -DA RESCISAO
13.1.  De acordo com o art 79 da Lei n°. 8.666/93, a rescisao do Contrato podera ser:
I -por ato unilateral e escrito da Administragao nos casos enumerados nos incisos I a Xl I e Xvll do artigo 78 da citada
Lei'

11 -amigavel, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniencia para
a Administragao.
Ill -judicial,  nos termos da  legislagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO EQUILIBRIO ECON6MICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
14.1.  Durante  a  vigencia  do  Contrato,  os  pregos  registrados  serao  fixos  e  irreajustaveis,  exceto  nas  hip6teses,
devidamente comprovadas, de ocorfencia de situagao prevista na alinea "d" do inciso 11, do art 65, da Lei n° 8.666/93
ou de redugao dos pregos praticados no mercado.
14.2.  Mesmo comprovada a ocorrencia de situaeao prevista na alinea "d" do inciso 11,  do art 65, da Lei n° 8.666/93, a
Administragao, se julgar conveniente, podefa optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitat6rio.
14.3.  0  pedido  que  vise  a  manutengao  do  equilibrio  econ6mico-financeiro  dos  contratos  firmados  no  ambito  da
Unidade requisitante sera apurado em processo  apartado,  devendo ser observado o que determina a alinea ``d" do
inciso 11,  do art 65,  da  Lei  n°  8.666/93.
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CLAuSULA DECIMA QUINTA -DO FOR0
15.1. Para a solueao de quaisquer dtlvidas, litigios ou condi?6es decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito,

pelos  Contratantes,  o  foro  da  Comarca  de  lpIXUNA  DO  PARA/PA,  com  a  rendncia  de  qualquer  outro,  especial,
privilegiado ou de eleigao, que tenham ou venham a ter.

CLAUSULA  DECIMA SEXTA -REGISTRO E  PUBLICACA0
16.1.   Este   CONTRAT0   sefa   publicado   no   mural   da   Unidade   Gestora,   na   imprensa   oficial   e   no   Portal   dos
Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Municipio.
16.2.  Estando as partes de pleno acordo com as clausulas e condie6es ora pactuadas, firmam o presente Contrato
em tres vias de igual teor na presenea de duas testemunhas, para que produza os necessarios efeitos juridicos legais,
para publicagao no prazo legal como condieao de eficacia.
16.3.  E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor
e forma, para que surtam urn s6 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

lpIXUNA DO PARA,

MUNIcipIO  DE  IPIXUNA D0  PARA
CONTRATANTE

EMPRESA  CONTRATADA
CONTRATADA

Testemunhas:

1. 2.
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