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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS,
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QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ÍNDICE
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIÇÃO
DO OBJETO
DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO CREDENCIAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA ABERTURA DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
FORMULAÇÃO DOS LANCES
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
DA HABILITAÇÃO
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
DOS RECURSOS
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
DO TERMO DE CONTRATO
DO REGISTRO DOS PREÇOS
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
DO PAGAMENTO
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DOS ANEXOS
DO FORO

ANEXOS
ANEXO
I
II
III
IV

DESCRIÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará.

E

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-SRP
(Processo Administrativo n° 2021.002.01-PMI)

O MUNICÍPIO DE INHANGAPI, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria
Nº 010/2021-GAB, de 04 de janeiro de 2021, levam a conhecimento dos interessados que realizará licitação,
na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa
ABERTO, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº 2021.002.01-PMI, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A presente
licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 10.520/2002 e Decreto Federal Nº 10.024/2021, e
alterações, aplicando- se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e
suas alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, assim como as cláusulas e condições
especificadas neste instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus anexos.

Data da sessão: 10 de Abril de 2021
Horário: 9h00 (horário de Brasília-DF)
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ ÀS 09h00min do dia 01 de Abril de 2021

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando - se, para tanto, os recursos da
criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento

de

dados

gerados

ou

transferidos

diretamente

para

a

página

eletrônica

www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta
com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando
mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao gestor
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municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio indicados,
poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela administração municipal.

O Edital estará disponível gratuitamente na página https://www.inhangapi.pa.gov.br, no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br.

1. DO OBJETO
1.1.

O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, Câmaras,

Lubrificantes, Filtros e Baterias para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias,
conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência.
1.2.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência – Anexo I

deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3.

O critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR ITEM”, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, representada por seu
Prefeito o Sr. Egilásio Alves Feitosa.
2.2. Não haverá órgãos participantes.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública municipal, estadual ou distrital que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
3.1.1. A adesão à ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão não participante mediante
detalhamento das necessidades que pretende suprir por meio do contrato e demonstração da sua
compatibilidade com o objeto discriminado na ata, não servindo a esse propósito a mera reprodução, parcial
ou integral, do plano de trabalho do órgão gerenciador.
3.1.2. A comprovação da vantagem da adesão deve estar evidenciada pelo confronto entre os preços
unitários dos produtos constantes da ata de registro de preços e referenciais válidos de mercado.
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3.2.

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.
3.3.

As aquisições ou contratações adicionais de órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão

ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estabelecidos no Anexo I deste edital e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
3.4.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não participantes não

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item estabelecido no Anexo I deste edital e
registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
3.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata, compete os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
participante.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.portaldecompraspublicas.com.br, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2.

O

cadastro

no

“Portal

de

Compras

Públicas”

poderá

ser

iniciado

no

sítio

www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, e assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1.

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto

desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Portal de Compras Publicas.
5.2.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.3.

Qualquer empresa, enquadrada ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá

apresentar proposta para os ITENS deste termo de referência.
5.4.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.4.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal de
Inhangapi e Secretarias Municipais, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da legislação vigente;
5.4.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
5.4.3. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da
Lei nº 9.605/98;
5.4.4. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
5.4.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.4.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
5.4.6.1.

Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação

no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia,
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no
processo licitatório.
5.4.7. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja pertinente e compatível
com o objeto desta Licitação;
5.4.8. Licitantes estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
5.4.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar propostas para o mesmo item), ou
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que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
5.4.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
5.5.

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49.
5.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
5.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
5.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.
6.2.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por

meio de chave de acesso e senha.
6.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
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6.4.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.6.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
6.7.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
6.8.

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

Brasília – DF.
6.9.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

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

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1.

O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:
7.1.1 Valor unitário;
7.1.2 A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no termo de referência para
cada item;
7.1.3 Marca;
7.1.4 Fabricante;
7.1.5 Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste edital e seus anexos,
contendo as quantidades e especificações dos produtos/serviços de forma detalhada (definidos no
anexo I deste Edital) para o(s) qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s)
unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(s) que estiver cotando.
7.2

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

7.3

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
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7.4

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

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5

As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
8.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado no sistema.
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8.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ofertados por licitantes distintos não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.9.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de
duração da sessão pública.
8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,
em prol da consecução do melhor preço.
8.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à área responsável
pelo mesmo.
8.13.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.18. O critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
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8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.
8.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.20.1. no país;
8.20.2. por empresas brasileiras;
8.20.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.20.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
8.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
8.22. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02h (duas horas), envie
exclusivamente via sistema a proposta final em único arquivo para todos os itens vencidos, adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.
8.23. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1.

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto nº. 10.024/2021.
9.2.

O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da área técnica

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
9.3.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado

neste edital ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.4.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
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exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.4.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentarem a suspeita.
9.4.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema “Portal de Compras Públicas” com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.
9.4.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02h00 (duas horas), sob pena de não aceitação da
proposta.
9.4.4. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
9.5.

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos

subsidiados ou a fundo perdido.
9.5.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema “Portal de Compras
Públicas” poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro.
9.5.1.1.

Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Inhangapi, Estado do Pará, para o
endereço descrito no preâmbulo deste Edital.
9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.2.1.

O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada

do licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.

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

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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9.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
9.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.8.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
9.10. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.
9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro.
10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.2 Consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.2.1

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.
10.1.2.3

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
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10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.2

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de duas (2) horas, sob pena de inabilitação.
10.3

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
10.4

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.
10.5

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.5.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
10.6

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a

seguir, para fins de habilitação:

10.7. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no caso de empresário individual: inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.7.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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10.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
10.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
10.7.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
10.7.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
10.7.9 Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com vigência atualizada.

10.8

RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no cadastro de pessoas físicas,
conforme o caso;
10.8.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
10.8.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
10.8.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
10.8.5.1

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.8.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
10.8.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
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10.8.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da administração.
10.8.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.9. CAPACIDADE TÉCNICA
10.9.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado(s)
fornecido(s) (no mínimo um) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.9.2 Serão considerados os atestados que comprovem o fornecimento dos serviços de objetos similares, de
outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o fornecimento
do(s) serviços(s).
10.9.2.1

Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo

empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou
controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio
desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.

10.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
10.10.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou registrados
eletronicamente na Receita Federal, através do sistema SPED Contábil, conforme o caso, e assinados
por um diretor e um profissional habilitado e com registro no CRC, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
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10.10.2.1

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação
das fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

10.10.2.2

As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.
10.10.2.3

As empresas recém constituídas, com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não

tenha Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou Demonstração de Resultado
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência,
devidamente registrados na Junta Comercial ou registrados eletronicamente na Receita Federal, através do
sistema SPED Contábil, conforme o caso.
10.10.3

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: (a)
da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.10.4

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

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
10.10.5

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.
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10.11. OUTROS DOCUMENTOS
10.11.1.

A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, ou anexar ao sistema no prazo e

horário estabelecidos no item 6, subitem 6.1 deste Edital, sob pena de inabilitação:
10.11.1.1.

Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
10.11.1.2.

Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº

8.666/1993;
10.11.1.3.

Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009 (DPI);
10.11.1.4.

Declaração que cumpre os requisitos para habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
10.11.1.5.

Declaração para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato

convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de
preferência.;
10.11.1.6.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às

sanções previstas em lei e neste Edital.
10.11.2

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.11.3

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.11.4

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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10.11.5

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.11.6 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
10.11.7 A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação, implicará na inabilitação do
licitante.
10.11.8 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10.11.9 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o
envio da documentação por e-mail cpl_inhangapi2017@hotmail.com. Posteriormente, o Pregoeiro poderá
solicitar, caso surja alguma dúvida na análise da autenticidade, os documentos em original, por qualquer
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde
que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou
e-mail.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam;
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROSTA VENCEDORA
12.1

A proposta final adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo IV – Modelo

de Proposta de Preços, em arquivo único do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), bem como todos os
documentos que a acompanharem, deverá(ão) ser encaminhada(s), no prazo de até 02h00 (duas horas), a
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contar da solicitação do pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema eletrônico “Portal de
Compras Públicas” e deverá:
12.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;
12.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
12.2

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
12.2.2 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.2.3 Correndo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
12.2.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
12.2.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12.2.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

13. DOS RECURSOS
13.1

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30
(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
13.2

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
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13.2.2 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
13.2.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
13.2.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante

neste Edital, para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
14.2

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologará o procedimento licitatório.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1

Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário estará automaticamente convocado para assinar

a Ata de Registro de Preços no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da divulgação, na imprensa oficial, da
homologação do resultado da licitação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Caso o
adjudicatário não assine a ata após decorrido esse prazo, será convocado o licitante remanescente.
15.2

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata

de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
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15.3

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

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns),
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
15.3.1 Será incluído na ata de registro de preços, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4

Para assinatura da ata de registro de Preços a licitante vencedora deverá comprovar que mantém

todas as condições de habilitação.
15.5

Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura da Ata de Registro

de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro
de Preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15.6

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da

data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
15.7

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização

de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência à empresa beneficiária do registro
de preço em igualdade de condições.
15.8

A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Inhangapi (órgão gerenciador) é a

estabelecida no Anexo I deste edital.
15.9

Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovação da vantajosidade.

15.10 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
15.11 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigência.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
16.1 Não haverá exigência de garantia contratual.

17. DO TERMO DE CONTRATO
17.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para
assinar o Termo de Contrato. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos
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orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente, de
acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
17.2 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
17.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado/retirado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
17.3

O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais períodos, por solicitação

justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

18. DO REGISTRO DOS PREÇOS
18.1

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso
II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;
18.1.1 Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
18.2

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado;
18.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
18.3

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
18.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
18.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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18.4

Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
18.5

O registro do fornecedor será cancelado quando:

18.5.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
18.5.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
18.5.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
18.5.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
18.6

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 18.5.1, 18.5.2 e 18.5.4 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.7

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
18.7.1 Por razão de interesse público; ou
18.7.2 A pedido do fornecedor.
18.8

Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os

procedimentos de ajuste, A Secretaria Municipal de Saúde, fará o devido apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de

Referência e minuta do contrato, anexos deste Edital.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e minuta

do contrato.

Av. Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30

21. DO PAGAMENTO
21.1

O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em conta de

titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de preços a ser apresentada na
sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente antes da contratação.
21.1.1 Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a proposta, conforme mencionado no
subitem 21.1, acima, esta ausência não implicará na desclassificação da licitante.
21.1.2 Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova conta com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que seja realizado o
pagamento.
21.2

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na

nota fiscal apresentada.
21.3

O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em conta de

titularidade da Empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de preços a ser apresentada na
sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente antes da contratação.
21.4

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
21.5

O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a

entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da Prefeitura e suas
Secretarias Municipais, Departamento ou Setor da mesma.
21.6

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
21.7

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das

condições de habilitação exigidas no edital.
21.8

Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
21.9

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
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contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
21.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
21.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto.
21.12 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
21.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
21.13.1

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
21.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/
I = 0,00016438
100 )
I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
21.15 Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A1 ou A3
I
=

(suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o
endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá,
obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s).
21.15.1

O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável

poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.
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21.16 A contratada deverá obedecer fielmente as exigências contidas no Termo de Referência – Anexo I e
Minuta do Contrato – Anexo III, ambos deste Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta,
não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de
preços;
22.1.2 Apresentar documentação falsa;
22.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5 Não mantiver a proposta;
22.1.6 Cometer fraude fiscal;
22.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;
22.1.8 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.1.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Inhangapi, Estado do Pará,
comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as providências
devidas.
22.2

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.2.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
22.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
5 (cinco) anos;
22.3

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

22.3.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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22.4

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
22.5

Para os fins da infração elencada no subitem 23.1.7, acima reputar-se-ão inidôneos atos como os

descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
22.6

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.7

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do Contrato.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. Os prazos são
imutáveis, qualquer que seja sua forma de envio, tanto eletrônica quanto via protocolo da Prefeitura
Municipal de Inhangapi.
23.1.1

A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

cpl_inhangapi2017@hotmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço descrito no preâmbulo
deste Edital.
23.2

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimento da impugnação.
23.2.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.2.2 Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme legislação
vigente.
23.2.3 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
23.2.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
23.2.5 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste certame.
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23.3

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado e serão
disponibilizados no sistema eletrônico para os interessados.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
24.2

No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
24.3

A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do

proponente. E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista para início da sessão pública desta licitação,
exceto para os documentos que tenham validade indeterminada.
24.3.1 O prazo de validade de documentos citado no item subitem 24.3 acima, é para qualquer documento
apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, inclusive, quando necessário, para os
documentos que acompanharem as propostas de preços.
24.4

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.5

Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto desta licitação, assim com a parcial acima

do limite permitido pela Administração.
24.6

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
24.7

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
24.8

O Município de Inhangapi, por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou anular o

certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso decorra para os licitantes o direito
a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
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24.9

A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através do (a) pregoeiro (a), poderá declarar este Pregão (ou

algum ITEM do Termo de Referência deste Edital) como deserto e/ou fracassado, quando nenhuma das
ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (até mesmo se apresentar(em) documentos de
habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha falta de competição
24.10 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
24.11 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a
apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar
necessário.
24.12 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e
anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.
24.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir- se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal da
Administração.
24.14 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
24.15 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
24.16 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
24.17 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.18 As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja divergência
entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá.
24.19 Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que
mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado o específico e válido.
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24.20 As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico
aos licitantes.
24.21 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
Prefeitura Municipal de Inhangapi, sem prejuízo do disposto no art. 4°, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
24.22 O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.inhangapi.pa.gov.br (portal da transparência da Prefeitura
Municipal de Inhangapi) e www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico (Mural de licitações do TCM/PA), e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço descrito no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis de
expediente na Prefeitura Municipal de Inhangapi -Pa, no horário das 08h00min às 13h00min horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.

25. DOS ANEXOS
25.1

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.1.1 ANEXO I – Termo de Referência;
25.1.2 ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
25.1.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
25.1.4 ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços.

26. DO FORO
26.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Inhangapi/PA,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso
I, alínea “d”, c/c § 2º da Constituição Federal.
Inhangapi/Pará, 08 de Março de 2021.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, Câmaras,
Lubrificantes, Filtros e Baterias para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas Secretarias.
1.2. A empresa licitante, deverá elaborar proposta de preço conforme as condições estabelecidas neste
Termo de Referência. Ressaltamos que a proposta de preço deverá se referir aos itens objeto do Edital de
Licitação, porém no quantitativo integral dos itens cotados, pois não serão aceitas propostas que contemplem
quantitativos parciais.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição do objeto desse termo, faz-se necessário para atender a demanda junto as Secretarias do
Poder Executivo na frota Municipal, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos
serviços públicos essenciais ao Município de Inhangapi/PA.
2.2. A perfeita condição de uso de veículos está condicionada a manutenções preventivas que devem ser
efetuadas obedecendo às características de cada veículo e ao respectivo plano de manutenção, diminuindo-se
os gastos com manutenções corretivas e os riscos com possíveis acidentes ocasionados por falta de cuidados
necessários. Para tanto se faz necessária a aquisição de peças.
2.3. Os produtos serão contratados por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico,
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2021, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.
2.3. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica-se
pela maior rapidez em sua execução e a possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela
Administração, pois os licitantes têm a possibilidade de reduzir preços durante o próprio processo de
escolha.
2.4. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do Sistema de
Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos fundamentais para
utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se pode definir previamente, e
necessidade de entregas constantes e parceladas.
2.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. Os materiais serão contratados por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico,
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2021, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.
4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
4.1. Especificação dos produtos.
ITEM
01

PRODUTO
AGENTE REDUTOR ARLA 32 (20L)

QTDE

UND

25

BD

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

BATERIA AUTOMOTIVA DE 100A
BATERIA AUTOMOTIVA DE 150A
BATERIA AUTOMOTIVA DE 60A
BATERIA AUTOMOTIVA DE 75A
CAMARA DE AR 1.000 X 20
CAMARA DE AR 1.100 X 22
CAMARA DE AR 1.300 X 24
CAMARA DE AR 1.400 X 24
FILTRO DA DIREÇÃO HIDRAULICA DIESEL
FILTRO DE AR RADIAL SEAL DIESEL
FILTRO DE AR SEGURANÇA DIESEL
FILTRO DE COMBUSTIVEL CARTUCHO
SEPARADOR DE ÁGUA DIESEL
FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL
FILTRO DE LUBRIFICAÇÃO DIESEL
GRAXA CHASSIS (20L)
OLEO HIDRAULICO AW68 (20L)
OLEO LUBRIFICANTE 10W30 (20L)
OLEO LUBRIFICANTE 10W40 (20L)
OLEO LUBRIFICANTE 140 (20L)
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (20L)
OLEO LUBRIFICANTE 90 (20L)
PNEU 1.000 X 20 COMUM BORRACHUDO
PNEU 1.000 X 20 COMUM LISO
PNEU 1.000 X 20 RADIAL BORRACHUDO
PNEU 1.000 X 20 RADIAL LISO
PNEU 1.100 X 22 COMUM LISO MAQ
AGRICOLA
PNEU 1.100 X 22 RADIAL BORRACHUDO
MAQ AGRICOLA
PNEU 1.100 X 22 RADIAL LISO MAQ
AGRICOLA
PNEU 1.300 X 24 12 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 1.400 X 24 12 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 12.16-5 12 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 12.4-24 10 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 12.5/80-18 MAQ AGRICOLA
PNEU 14.9-24 22 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 165/70 – R13
PNEU 17.5/25 LEVE MAQ AGRICOLA
PNEU 17.5/25 PESADO MAQ AGRICOLA
PNEU 175/65 – R14
PNEU 175/70 – R13
PNEU 175/70 – R14
PNEU 18.4-30 12 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 18.4-34 12 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 185/70 – R14
PNEU 19.5-24 12 LONAS MAQ AGRICOLA
PNEU 195/75 – R16
PNEU 205/75 – R16
PNEU 215/75 – R17. 5
PNEU 275/80 – 22.5 BORRACHUDO
PNEU 275/80 – 22.5 LISO
PNEU 750 – R16 COMUM 12 LONAS
PNEU 750 – R16 RADIAL 12 LONAS
PNEU 900 X 20 14 LONAS COMUM
BORRACHUDO
PNEU 900 X 20 14 LONAS COMUM LISO
PNEU 900 X 20 14 LONAS RADIAL
PROTETOR ARO 20
PROTETOR ARO 22
PROTETOR ARO 24

25
25
25
15
50
50
25
25
50
100
100

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

100

UND

100
200
50
50
25
25
25
100
25
25
25
25
25

UND
UND
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
UND
UND
UND
UND

20

UND

20

UND

20

UND

20
20
15
15
15
15
30
25
25
30
30
50
15
15
50
15
25
25
30
50
50
50
50

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

15

UND

15
15
50
50
50

UND
UND
UND
UND
UND

4.2. Os produtos deverão atender as normas de qualidade impostas pelos órgãos de controle;
4.3 O julgamento será por item.
4.4. Deverão ser usadas apenas duas casas após a vírgula, as demais não serão consideradas.
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4.4.1. De forma alguma haverá arredondamento de valor.
4.5. Será aceito oferta em moeda brasileira.
5. DO LOCAL, ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA
5.1. Os produtos deverão ser entregues no prédio da Prefeitura ou na Secretaria solicitante, de segunda à
sexta, no horário de 08h00 às 17h00, após a Ordem de Compra (Requisição), emitida pelo Setor de
Compras.
5.2. A licitante vencedora deste certame será responsável pelo fornecimento dos produtos conforme esse
termo.
5.3. A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo
despesas com transporte, pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a entrega, inclusive licença em repartições públicas, registro,
publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
5.4. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do pessoal nele
empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a
incidir sobre o objeto do presente contrato.
5.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente de ação, ou de omissão, dolosa ou
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e
armazenamento de material.
5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
deste termo, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o
defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
5.7. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 10 (dez) dias para entrega do
objeto.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Sede dos órgãos para entrega
dos produtos;
6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da(s)
licitante(s) vencedora(s);
6.3 Efetuar o pagamento mensal devido pelo fornecimento efetivamente realizado, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;
6.4 Exercer a fiscalização dos serviços ou do fornecimento por servidores especialmente designados;
6.5 Comunicar oficialmente à(s) licitante(s) vencedor(s);
6.6 Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Termo;
6.7 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
6.8 Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria de
Administração;
6.9 Solicitar por intermédio de Ordem de Fornecimento expedida pelo órgão, o fornecimento do produto
objeto deste Termo;
6.10 Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper
imediatamente o fornecimento se for o caso.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não
sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
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7.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
7.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender
prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação
através de ordem de fornecimento do setor solicitante.
7.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
7.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo
Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações
trabalhistas contra a Contratante.
7.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal
necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e
Previdenciárias.
7.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
7.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
7.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.
7.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de
obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
7.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
7.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a
respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
7.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
7.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do presente Contrato.
7.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
7.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 10 (dez) dias para entrega
do objeto.
7.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços,
acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s)
Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.
8. DO PAGAMENTO
8.1. Entregue e aceito, definitivamente, o bem/produto cotado, a licitante vencedora apresentará nota fiscal
para liquidação e pagamento da despesa pela PMI, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota fiscal e a respectiva documentação, após o
devido atesto pelo fiscal do contrato ou comissão recebedora, no Serviço de Administração.
8.2. A licitante vencedora deverá apresentar, mensalmente, Nota Fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias,
acompanhada das Autorizações do Fornecimento, para liquidação e pagamento das despesas pela PMI,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente, em até 30 dias.
8.3. A PMI reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os materiais fornecidos não
estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
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8.4. A PMI poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela licitante vencedora, nos termos do Termo.
8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
8.6. O prazo de pagamento será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela e
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
8.7. A nota fiscal deverá vir informando em campo específico, dados a qual processo licitatório foi
contratado, com número do processo e número do contrato.
9. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA
9.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é
aquela prevista neste Termo de Referência.
Inhangapi-PA, 09 de Fevereiro de 2021.

Secretaria de Administração de Inhangapi
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ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS.

ITEM

1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

15
16
17
18

19

20

21

22
23

PRODUTO

QTDE UND

AGENTE REDUTOR
ARLA 32 (20L)
BATERIA
AUTOMOTIVA DE
100A
BATERIA
AUTOMOTIVA DE
150A
BATERIA
AUTOMOTIVA DE
60A
BATERIA
AUTOMOTIVA DE
75A
CAMARA DE AR
1.000 X 20
CAMARA DE AR
1.100 X 22
CAMARA DE AR
1.300 X 24
CAMARA DE AR
1.400 X 24
FILTRO DA
DIREÇÃO
HIDRAULICA
DIESEL
FILTRO DE AR
RADIAL SEAL
DIESEL
FILTRO DE AR
SEGURANÇA DIESEL
FILTRO DE
COMBUSTIVEL
CARTUCHO
SEPARADOR DE
ÁGUA DIESEL
FILTRO DE
COMBUSTIVEL
DIESEL
FILTRO DE
LUBRIFICAÇÃO
DIESEL
GRAXA CHASSIS
(20L)
OLEO HIDRAULICO
AW68 (20L)
OLEO
LUBRIFICANTE
10W30 (20L)
OLEO
LUBRIFICANTE
10W40 (20L)
OLEO
LUBRIFICANTE 140
(20L)
OLEO
LUBRIFICANTE
15W40 (20L)
OLEO
LUBRIFICANTE 90
(20L)
PNEU 1.000 X 20
COMUM

AUTO
MECÂNICA
BRASIL
LTDA

JP PNEUS
LTDA
R$

25

BD

R$

91,00

86,00

25

UND

R$

880,00

R$ 872,00

25

UND

R$

891,00

25

UND

R$

15

UND

50

SALVADOR
COMERCIAL
LTDA
R$

92,00

PREÇO
MÉDIO
R$

TOTAL PREÇO
MÉDIO

89,67

R$

2.241,67

R$ 920,00

R$ 890,67

R$

22.266,67

R$ 886,00

R$ 899,00

R$ 892,00

R$

22.300,00

415,00

R$ 415,00

R$ 320,00

R$ 383,33

R$

9.583,33

R$

682,00

R$ 679,00

R$ 690,00

R$ 683,67

R$

10.255,00

UND

R$

135,00

R$ 130,00

R$ 137,00

R$ 134,00

R$

6.700,00

50

UND

R$

175,00

R$ 167,00

R$ 176,00

R$ 172,67

R$

8.633,33

25

UND

R$

320,00

R$ 296,00

R$ 299,00

R$ 305,00

R$

7.625,00

25

UND

R$

320,00

R$ 296,00

R$ 345,00

R$ 320,33

R$

8.008,33

50

UND

R$

221,00

R$ 204,00

R$ 221,00

R$ 215,33

R$

10.766,67

100

UND

R$

235,00

R$ 230,00

R$ 239,00

R$ 234,67

R$

23.466,67

100

UND

R$

127,00

R$ 126,00

R$ 129,00

R$ 127,33

R$

12.733,33

100

UND

R$

102,00

R$ 100,00

R$ 110,00

R$ 104,00

R$

10.400,00

100

UND

R$

136,00

R$ 134,00

R$ 139,00

R$ 136,33

R$

13.633,33

200

UND

R$

99,00

R$

98,00

R$ 105,00

R$ 100,67

R$

20.133,33

50

BD

R$

579,00

R$ 582,00

R$ 591,00

R$ 584,00

R$

29.200,00

50

BD

R$

265,00

R$ 260,00

R$ 263,00

R$ 262,67

R$

13.133,33

25

BD

R$

587,00

R$ 584,00

R$ 590,00

R$ 587,00

R$

14.675,00

25

BD

R$

450,00

R$ 437,00

R$ 457,00

R$ 448,00

R$

11.200,00

25

BD

R$

321,00

R$ 320,00

R$ 340,00

R$ 327,00

R$

8.175,00

100

BD

R$

450,00

R$ 436,00

R$ 452,00

R$ 446,00

R$

44.600,00

25

BD

R$

410,00

R$ 406,00

R$ 425,00

R$ 413,67

R$

10.341,67

25

UND

R$ 1.600,00

R$1.529,00

R$ 1.601,00

R$ 1.576,67

R$

39.416,67
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24
25
26
27

28

29

30

31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

BORRACHUDO
PNEU 1.000 X 20
COMUM LISO
PNEU 1.000 X 20
RADIAL
BORRACHUDO
PNEU 1.000 X 20
RADIAL LISO
PNEU 1.100 X 22
COMUM LISO MAQ
AGRICOLA
PNEU 1.100 X 22
RADIAL
BORRACHUDO MAQ
AGRICOLA
PNEU 1.100 X 22
RADIAL LISO MAQ
AGRICOLA
PNEU 1.300 X 24 12
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 1.400 X 24 12
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 12.16-5 12
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 12.4-24 10
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 12.5/80-18 MAQ
AGRICOLA
PNEU 14.9-24 22
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 165/70 – R13
PNEU 17.5/25 LEVE
MAQ AGRICOLA
PNEU 17.5/25
PESADO MAQ
AGRICOLA
PNEU 175/65 – R14
PNEU 175/70 – R13
PNEU 175/70 – R14
PNEU 18.4-30 12
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 18.4-34 12
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 185/70 – R14
PNEU 19.5-24 12
LONAS MAQ
AGRICOLA
PNEU 195/75 – R16
PNEU 205/75 – R16
PNEU 215/75 – R17. 5
PNEU 275/80 – 22.5
BORRACHUDO
PNEU 275/80 – 22.5
LISO
PNEU 750 – R16
COMUM 12 LONAS
PNEU 750 – R16
RADIAL 12 LONAS
PNEU 900 X 20 14
LONAS COMUM

25

UND

R$ 1.450,00

R$1.390,00

R$ 1.399,00

R$ 1.413,00

R$

35.325,00

25

UND

R$ 2.200,00

R$2.105,00

R$ 2.150,00

R$ 2.151,67

R$

53.791,67

25

UND

R$ 2.050,00

R$1.999,00

R$ 2.080,00

R$ 2.043,00

R$

51.075,00

20

UND

R$ 2.250,00

R$2.200,00

R$ 2.300,00

R$ 2.250,00

R$

45.000,00

20

UND

R$ 2.380,00

R$2.320,00

R$ 2.350,00

R$ 2.350,00

R$

47.000,00

20

UND

R$ 2.190,00

R$2.155,00

R$ 2.200,00

R$ 2.181,67

R$

43.633,33

20

UND

R$ 3.500,00

R$3.484,00

R$ 3.600,00

R$ 3.528,00

R$

70.560,00

20

UND

R$ 3.950,00

R$3.900,00

R$ 4.100,00

R$ 3.983,33

R$

79.666,67

15

UND

R$ 1.900,00

R$1.875,00

R$ 2.050,00

R$ 1.941,67

R$

29.125,00

15

UND

R$ 2.500,00

R$2.460,00

R$ 2.560,00

R$ 2.506,67

R$

37.600,00

15

UND

R$ 1.990,00

R$1.905,00

R$ 2.010,00

R$ 1.968,33

R$

29.525,00

15

UND

R$ 2.500,00

R$2.466,00

R$ 2.550,00

R$ 2.505,33

R$

37.580,00

30

UND

R$

250,00

R$ 234,00

R$ 245,00

R$ 243,00

R$

7.290,00

25

UND

R$ 5.200,00

R$5.166,00

R$ 5.290,00

R$ 5.218,67

R$

130.466,67

25

UND

R$ 5.200,00

R$5.166,00

R$ 5.198,00

R$ 5.188,00

R$

129.700,00

30
30
50

UND
UND
UND

R$
R$
R$

320,00
270,00
350,00

R$ 316,00
R$ 266,00
R$ 326,00

R$ 330,00
R$ 271,00
R$ 360,00

R$ 322,00
R$ 269,00
R$ 345,33

R$
R$
R$

9.660,00
8.070,00
17.266,67

15

UND

R$ 4.500,00

R$4.499,00

R$ 4.520,00

R$ 4.506,33

R$

67.595,00

15

UND

R$ 5.050,00

R$5.004,00

R$ 5.100,00

R$ 5.051,33

R$

75.770,00

50

UND

R$

360,00

R$ 358,00

R$ 380,00

R$ 366,00

R$

18.300,00

15

UND

R$ 3.600,00

R$3.500,00

R$ 3.599,00

R$ 3.566,33

R$

53.495,00

25
25
30

UND
UND
UND

R$
500,00
R$
750,00
R$ 1.200,00

R$ 445,00
R$ 697,00
R$1.145,00

R$ 470,00
R$ 720,00
R$ 1.201,00

R$ 471,67
R$ 722,33
R$ 1.182,00

R$
R$
R$

11.791,67
18.058,33
35.460,00

50

UND

R$ 2.400,00

R$2.383,00

R$ 2.420,00

R$ 2.401,00

R$

120.050,00

50

UND

R$ 2.100,00

R$2.270,00

R$ 2.299,00

R$ 2.223,00

R$

111.150,00

50

UND

R$

750,00

R$ 716,00

R$ 751,00

R$ 739,00

R$

36.950,00

50

UND

R$

690,00

R$ 658,00

R$ 720,00

R$ 689,33

R$

34.466,67

15

UND

R$ 1.400,00

R$1.337,00

R$ 1.420,00

R$ 1.385,67

R$

20.785,00
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54
55
56
57
58
TOTAL

BORRACHUDO
PNEU 900 X 20 14
LONAS COMUM
LISO
PNEU 900 X 20 14
LONAS RADIAL
PROTETOR ARO 20
PROTETOR ARO 22
PROTETOR ARO 24

15

UND

R$ 1.300,00

R$1.276,00

R$ 1.410,00

R$ 1.328,67

R$

19.930,00

15

UND

R$ 1.900,00

R$1.812,00

R$ 1.600,00

R$ 1.770,67

R$

26.560,00

50
50
50

UND
UND
UND

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$ 60,00
R$ 95,00
R$ 130,00

R$ 51,67
R$ 88,33
R$ 115,33

R$
2.583,33
R$
4.416,67
R$
5.766,67
R$ 1.884.951,67

50,00
80,00
120,00

45,00
90,00
96,00
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ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-PMI
Aos____dias do mês de_________do ano de dois mil e vinte, autorizado pelo processo de PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº. 002/2021-PMI foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com
o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações que, conjuntamente com as condições
adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante
Vencedora.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Registro de Preços para a Aquisição de Pneus,
Câmaras, Lubrificantes, Filtros e Baterias para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e
suas Secretarias, para o período de 12 (doze) meses.
1.1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa____________, com sede
na_____________, CEP_________ e inscrita no CNPJ sob nº.____________, representado pelo
Sr.___________________, portador da Carteira de Identidade RG nº.__________ e CPF/MF sob o
nº.____________________, à saber:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

QUANTIDADE
ESTIMADA

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante
autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda as necessidades
e exigências, a proponente vencedora terá 05 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.
1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias de cada mês, mediante entrega
realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do
item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e
número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com
Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os
praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração.
1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da
qualidade dos mesmos.
1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Categoria Econômica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do
beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
a) Multa de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência
por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de
Preços.
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o
cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
Administração.
1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO
ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021-PMI.
1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela
adjudicatária.
1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
1.14. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso
II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
1.15. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº.
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
1.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e,
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela
Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
1.17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhes todos os seus dispositivos, o
edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-PMI, com os termos aditados e a proposta da
detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
1.18. Fica eleito o foro da Comarca de Inhangapi, Estado do Pará, excluído qualquer outro para dirimir
dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
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1.19. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes
legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo.
.
XXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal
XXXXXXXXX
Detentor da Ata
Testemunhas:
1-______________________

2-________________________
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2021 - PE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE INHANGAPI-PA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXX NOS SEGUINTES TERMOS:
O MUNICÍPIO DE INHANGAPI, com sede à Av. Hernani Lameira, 440, Vila Nova, CEP: 68770-000
Inhangapi - Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 05.171.921/0001-30, neste ato representada pelo Sr. Prefeito
Municipal Egilásio Alves Feitosa, brasileiro, divorciado, prefeito municipal de INHANGAPI, inscrito no
CPF/MF sob o nº 327.948.432-49 e portador do RG nº 1901082 – SSP/PA, residente e domiciliada na
cidade de INHANGAPI, na Rua José Evangelista dos Reis, nº 25, Bairro Vila Nova, CEP: 68.770-000,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXX, Nº XXX, Bairro XXXXX, CEP: XXXXXXX, XXXX/Pará e inscrita no CNPJ sob nº
XXXXXXXXXX, representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade RG nº
XXXXXX – SSP/PA e CPF sob o nº XXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico - SRP nº 002/2021, do tipo menor preço por
item, constante do Processo nº 2021.002.01, sujeitando-se, o Contratante e a Contratada, às normas da Lei
nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato o: Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, Câmaras,
Lubrificantes, Filtros e Baterias para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas
Secretarias.
1.2. São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital do Pregão Eletrônico
- SRP nº 002/2021 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o
Processo nº 2021.002.01.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não
sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
2.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
2.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender
prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação
através de ordem de fornecimento do setor solicitante.
2.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
2.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo
Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações
trabalhistas contra a Contratante.
2.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal
necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e
Previdenciárias.
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2.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
2.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
2.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.
2.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de
obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
2.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
2.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a
respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
2.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
2.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do presente Contrato.
2.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
2.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 10 (dez) dias para entrega
do objeto.
2.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços,
acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s)
Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Sede dos órgãos para entrega
dos produtos;
3.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da(s)
licitante(s) vencedora(s);
3.3 Efetuar o pagamento mensal devido pelo fornecimento efetivamente realizado, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;
3.4 Exercer a fiscalização dos serviços ou do fornecimento por servidores especialmente designados;
3.5 Comunicar oficialmente à(s) licitante(s) vencedor(s);
3.6 Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Termo;
3.7 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
3.8 Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria de
Administração;
3.9 Solicitar por intermédio de Ordem de Fornecimento expedida pelo órgão, o fornecimento do produto
objeto deste Termo;
3.10 Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper
imediatamente o fornecimento se for o caso.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS PREÇOS
4.1. O valor do presente Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX), estando nele incluídos
todos os custos, impostos, e demais encargos incidentes, considerando os preços relacionados na planilha
abaixo, os quais foram cotados na Proposta de Preços da Contratada.
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 – As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Inhangapi
Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito
Funcional Programática: 04.122.0032.2003.0000 – Coord. e Manut. do Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: Sec. Mun. de Administração, Planejamento e Finanças
Funcional Programática: 04.122.0032.2005.0000 – Manut. da Sec. Mun. de Administração
Unidade Orçamentária: Sec. Municipal de Agricultura
Funcional Programática: 04.122.0032.2011.0000 – Manut. da Sec. Mun. de Agricultura
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras
Funcional Programática: 15.452.0037.2028.0000 – Manut. da Sec. Mun. de Obras
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.1004.2037.0000 – Manut. da Sec. Mun. de Saúde
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência
Funcional Programática: 08.122.0137.2057.0000 – Manut. da Sec. Mun. de Assistência Social
Unidade Gestora: FUNDEB
Funcional Programática: 12.361.0450.2080.0000 – Apoio as Ativ. Administ. FUNDEB 30%
Natureza da Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
1 - O pagamento será creditado no prazo de 30 (trinta) dias, após recebimento da fatura devidamente
atestada pelo setor competente, em cheque ou depósito na conta corrente do favorecido, após emissão de
nota fiscal, a contar do recebimento definitivo, em favor do Contratado por meio de ordem bancária em
conta corrente, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura, o nome/número da agência,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
2 - Será procedida consulta antes do pagamento a ser efetuado à contratada, para verificação da situação da
mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas na concorrência, cujos resultados serão
impressos e juntados aos autos do processo próprio.
3 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão
contratante em favor da contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.
4 - A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência.
5 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, o prazo
de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão ou fiscal designado pela
Administração, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO
1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste Contrato.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
1 – O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o disposto no Art. 57, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº
8.666/93.
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2 – O prazo para entrega dos produtos será imediato, mediante apresentação de OF emitida por setor
competente da Prefeitura ou Secretaria.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Inhangapi poderá
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
1.1 – Advertência;
1.2 - multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no
descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até a data do efetivo
adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos.
1.2.1 – A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data definida
para o regular cumprimento da obrigação.
1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço, no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados pela não execução parcial ou total do contrato.
1.4 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a obrigação assumida estará
caracterizada a inexecução contratual, ensejando sua rescisão.
2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Secretaria Municipal de Administração, e no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 - Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no prazo de 05
(cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de
acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo.
6 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, além das sanções previstas neste
Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
1 - A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado
com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
1 - O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial, no prazo de 10
(dez) dias contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO
1 - As partes elegem a comarca de Inhangapi, Estado do Pará, para dirimir quaisquer conflitos que surgirem
na execução do presente contrato.
2 - E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, o
qual depois de lido e achado conforme perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes
assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Inhangapi – PA, xx de xxxxx de 2021.

Prefeitura Municipal de Inhangapi
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
Testemunhas:
1-______________________

2-________________________
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ANEXO – IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS (papel timbrado da empresa)
Licitação Nº 002/2021 – PMI.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Consumidor: Prefeitura Municipal de Inhangapi e suas Secretarias Municipais.
Licitante: ______________________________________________________________
CNPJ: _____________________________ INSC. Municipal: nº __________________
Tel. Fax: (___)_______________
Celular: (___)_________________
E-mail: ______________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Conta Corrente nº:______________ Agência nº:______________ Banco nº: _________

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA QUANTIDADE UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

Valor total por extenso da proposta R$: XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).
Data: _________________
Validade da proposta: ____ Dias
Prazo de Entrega: _____________
Dados do receptor das ordens de fornecimento:
Nome: _____________________________________
CPF: ______________________________________
Telefone (FAX): ______________________________
Celular: ____________________________________
E-mail: ______________________________________
Nome do representante: _______________________________________
CPF: ________________
Assinatura do representante legal: ______________________________
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TOTAL

