ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 002/2021-PMSN

Data de Abertura: 04/03/2021às 10:00
no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br

Objeto:
CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LEVES, UTÍLITÁRIOS E VEÍCULOS DE CARGA, SEM CONDUTOR E/OU
OPERADOR, DESTINADAS NA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NOVO E SUAS SECRETÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Valor Total Estimado
R$ 2.432.910,72(dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e dez reais e setenta e dois
centavos)
Registro de
Vistoria
Instrumento
Forma de Adjudicação
Preços?
Contratual
SIM
NÃO
TERMO DE
MISTA
CONTRATO
Lic. Exclusiva
ME/EPP?
NÃO

Reserv. Cota
ME/EPP?
NÃO

Exige Amostra/
Dem.?
NÃO

Dec. nº 7.174/2010?

Prazo para envio da proposta/documentação
Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a).
Pedidos de Esclarecimentos
www.portaldecompraspublicas.com.br

Impugnações
www.portaldecompraspublicas.com.br

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000
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EDITAL RETIFICADO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-PMSN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-180101
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050102/21/
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/03/2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 10:00 (horário oficial de Brasília – DF)
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
O MUNICÍPIO DO SANTARÉM NOVO por meio da PREFEITURA MUNICIPAL, sediada na Rua Frei Daniel
Samarate, nº128, Centro, CEP: 68.720-000, Santarém Novo/PA, CNPJ: 05.149.182/0001-80, através de seu
Pregoeiro, designado(a) pela Portaria nº 001/2021-GAB/PMSN, realizará licitação para REGISTRO DE
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450/2005 e 10.024/2020, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto n° 7.892/2013 de 23 de
Janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da
criptografia e autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por 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 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://santaremnovo.pa.gov.br/ e no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LEVES, UTÍLITÁRIOS
E VEÍCULOS DE CARGA, SEM CONDUTOR E/OU OPERADOR, DESTINADAS NA UTILIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO E SUAS SECRETÁRIAS, NESTE
MUNICÍPIO., em quantidade compreendida entre aquelas informadas no Anexo I, do presente Edital,
quando deles a Prefeitura Municipal de Santarém Novo tiver necessidades de adquirir em quantidades
suficientes para atender as demandas.
1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de Empenho, destinados
a atender a Prefeitura Municipal, suas secretarias e fundos.
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1.3. Os itens listados no Anexo I – Termo de Referência, deste instrumento convocatório não serão
necessariamente adquiridos em sua totalidade, pois seus quantitativos são estimados, sendo
considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do Contrato de
Fornecimento.
1.4. A licitantes para a qual for adjudicado item constante do Anexo I – Termo de Referência, e for convocada
para a assinatura do contrato administrativo, obterá apenas o direito e a exclusividade de fornecimento do
objeto referido no item até o término da vigência contratual.
1.5. Cumprem-nos alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários, que os
mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o objeto constante do Anexo I – Termo de
Referência, razão pela qual a Prefeitura Municipal de Santarém Novo não se responsabilizará por
prejuízos financeiros sofridos em decorrência de tal atitude, não cabendo, portanto, qualquer direito a
indenização.
1.6. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no Anexo I – Termo de
Referência, deste Edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia
de faturamento.
1.7. O prazo para entrega dos produtos/serviços: (LOCAÇÃO DE MAQUINAS /VEÍCULOS), quando solicitada,
será de até 05 (cinco) dias, conforme solicitação da administração, a partir da data da ordem de compra
e/ou serviço, objeto deste Edital, caso não ocorra, a administração pública municipal tomará as medidas
necessárias e cabíveis perante o fornecedor.
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura;
2.2. Será participante os seguintes órgãos:
2.2.1. Fundo Municipal de Educação;
2.2.2. Fundo Municipal de Saúde;
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrônico
provido
pelo
Portal
de
Compras
Públicas,
por
meio
do
sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também
deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para
sua correta utilização.
3.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores
informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas
pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.
3.3. 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.
3.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou à(ao) Prefeitura Municipal de Santarém Novo responder por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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3.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas 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.
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
3.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Prefeitura Municipal de Santarém Novo com apoio técnico e operacional
do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. 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 Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do
artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
4.3.7. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica;
4.3.8. As sociedades empresárias:
4.3.8.1. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
4.3.8.2. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);
4.3.8.3. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
4.3.8.4. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
4.3.8.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo
de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
4.3.8.6. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente
público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração
pública Prefeitura Municipal de Santarém Novo em que este exerça cargo em comissão
ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos
pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os
instrumentos equivalentes;
4.3.8.7. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, devido à natureza
do objeto;
4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.
4.5. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade
administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de
eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e
hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do
objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das
obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.
5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.3.1.
Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;
5.3.2.
Descrição detalhada dos serviços/produtos cotado indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando
for o caso;
5.4.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência
entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.
5.5.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.
5.6.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
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5.7.
O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as
seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:
5.7.1

Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando a pta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
quando for o caso;
5.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;
5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
5.8.
As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser
confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e
somente após requisição do Pregoeiro.
5.9.
Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a
licitante às sanções previstas neste Edital.
5.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
5.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
6.2. 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;
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.7. 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.
6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
6.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
eletrônico (Portal de Compras Públicas).
6.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
6.9. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.12. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve
erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
6.13. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em
mais de 85%.
6.14. 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.
6.15. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame publicada no
Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data
e hora para a sua reabertura.
6.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.17. 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.
6.18. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.
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7.2.
O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade
com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema,
sob pena de desclassificação.
7.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes
de findo o prazo estabelecido.
7.2.2. A proposta deve conter:
a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de
correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
b) O preço unitário e total para cada serviço e/ou produto cotado, especificados no Termo
de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda
corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto;
c) A descrição do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que atendem as
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitação;
e) Preço unitário e total;
f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
7.3.
O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no
subitem 7.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na
desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.
7.4.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a
alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.
7.5.
Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando
apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de
Referência.
7.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta,
não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
7.6.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.
7.7.
O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias
para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência,
Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo
estabelecido no item 7.2.
7.8.
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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7.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão
observados os procedimentos previstos no item 7.2.
7.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
7.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindose a disciplina estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso.
7.11. A proposta original, com todos os requisitos do item 7.2.2, deverá ser encaminhada em envelope
fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) Prefeitura Municipal, sito a Rua
Frei Daniel Samarate, nº128, Centro, CEP: 68.720-000, Santarém Novo/PA, aos cuidados do Pregoeiro do
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2021-PMSN.
7.12. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da
proposta:
7.12.1.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o
Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou
validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas.
7.12.2.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceito pelo Pregoeiro.
7.13. Caso necessário e o objeto for pertinente, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em
primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, a contar da data da solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do produto/serviço
com as especificações solicitadas no Termo de Referência:
7.13.1.
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.
7.14.

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.
7.14.1. 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.
7.14.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.15.

Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não
atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação,
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7.16.

7.17.
7.18.
7.19.

poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado
o preço da proposta vencedora.
Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas,
frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino,
lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente
em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.
Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a contar da
entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais
curto por razões técnicas comprovadas.
Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta no
prazo máximo de 2 (duas) horas via e-mail: pmsn.licita@gmail.com, as seguintes documentações:
7.19.1.
Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como
declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário
ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante.
7.19.2.
Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações
complementares que se fizerem necessárias.
7.19.3.
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores.
7.19.4.
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.
7.19.5.
Declaração de que concorda com os termos do edital.
7.19.6.
Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no
mínimo, 5% de pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20
(vinte) funcionários em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará,
art. 28, §6.
7.19.7.
Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de
maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução
Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
7.19.8.
Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do
Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas,
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art.
9º, da Lei 8666/93).
7.19.9.
Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação,
serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no
termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
7.19.10. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores,
de modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da
licitação.
7.19.11. Declaração de Adimplência com a Secretaria Municipal de Administração. A
referida declaração deverá ser solicitada pelo licitante no protocolo, ou via
solicitação eletrônica através do e-mail pmsn.licita@gmail.com, com oficio de
solicitação em papel timbrado da empresa interessado à Secretaria Municipal de
Administração, até 02 (Dois) dias úteis antes da data designada para abertura da
sessão pública.
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8.

DO EMPATE:

8.1.
Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que
trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o
tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no
intervalo estabelecido no item 8.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço
inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante
detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 8.1 e seguintes;
8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou
empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em
situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou artigos
de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs).
8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 8.1 e seguintes
da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.
8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.5, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela
licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.
8.2.
Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários
exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:
8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;
8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento tecnológico no País;
8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados 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;
8.2.5. Sorteio.
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8.3.
A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com
a devida justificativa.
9.
DA HABILITAÇÃO
9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força dos artigos 3º e 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.
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de
participação.
9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica.
9.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:
I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido e/ou
prestado serviço compatível como o objeto desta licitação.
II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;
III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos
no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos
itens que pretenda concorrer.
a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente
registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo
subitem 0 deste edital.
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VI – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
9.2.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum documento
com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.
9.3.
Os licitantes que estiverem cadastrados ou não no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF deverão ainda apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade
Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:
9.3.1.

COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o
caso de empresário individual;
II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado dos documentos pessoais comprobatórios de seus administradores, para os
casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;
VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;
9.3.1.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
9.3.2.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, com emissão
não superior a 90 (noventa) dias, juntamente com o seu QSA (Quadro de Sócios Administradores);
II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III- Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual de através Ficha de Inscrição Cadastral – FIC,
emitida pelo site (app.sefa.pa.gov.br/consulta-fic)
IV – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da
licitante;
V – 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.
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VI – prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio do CRF –
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pelo site da Caixa Econômica Federal, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, emitido no site (www.caixa.gov.br).
VII – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante
a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
acompanhada de todas as Cenit’s do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014
do TEM, todas em nome da pessoa jurídica.
9.3.2.1.
Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito
de negativa.
9.3.2.2.
Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.
9.3.3.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
II - Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais)
originária do site www.tjdft.jus.br, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993;
em nome da pessoa jurídica e do (s) sócio (s) da empresa;
III – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura,
devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente
(LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

LC =

SG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 01 (um), em qualquer um dos índices acima,
deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10 (dez por cento) do valor total
estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.
d) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, juntamente com a certidão especifica emitida pela junta
comercial;
9.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado serviço
compatível como o objeto desta licitação, indispensável acompanhamento das notas fiscais.
II - Apresentar declaração comprovatória em papel timbrado da empresa, que possui estrutura e condições
para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, UTÍLITÁRIOS E VEÍCULOS DE CARGA,
SEM CONDUTOR E/OU OPERADOR o objeto licitado, em conformidade com os prazos e exigências do edital
9.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
9.3.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
9.4.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs

9.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômicofinanceira e técnica, sob pena de inabilitação.
9.4.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.4.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.4.3. 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
ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização.
9.4.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação para prosseguimento do certame.
9.4.5. 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.
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9.5.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

9.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em
até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.
9.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário do(a) Prefeitura Municipal de
Santarém Novo, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise,
no prazo de no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope
fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 7.11 deste Edital.
9.5.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou
todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e
referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
9.5.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão
expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão,
exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar
datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 9.2.1, II, e 0, I).
9.5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.5.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a
documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando
sujeito às penalidades previstas neste Edital.
9.5.7. No julgamento da habilitação e das propostas, 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.
9.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.5.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro,
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.
9.5.10. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada
vencedora.
9.5.11. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá promover diligências necessárias para
averiguar a conformidade dos documentos apresentados, conforme dispõe o §3º do art. 43 da Lei 8.666/93.
9.5.12. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas,
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. 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, conforme item 7.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2. 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.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.
DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 20 (vinte)
minutos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando
o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
11.3. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.4. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a sede
da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, sito a Rua Frei Daniel Samarate, nº128, Centro, CEP: 68.720000, Santarém Novo/PA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 13:00hs.
11.5. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do
recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.
11.6. As razões e contrarrazões serão recebidas somente no protocolo da sede da Prefeitura Municipal de
Santarém Novo, conforme endereço citado no subitem 11.4, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão
Eletrônico SRP nº 002/2021-PMSN. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões
enviadas por quaisquer outros meios (fax, correio eletrônico, etc).
11.7. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo
reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões
ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado a(o) Autoridade Competente para a decisão
final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
11.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não
habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. 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.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, contados a partir
da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
13.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) 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(m) assinada(s)
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o
seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.4. 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 e dos licitantes que
aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante a
fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
13.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, conforme determina o art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013.
14. DO TERMO DE CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO
14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de
contrato ou instrumento equivalente.
14.2. Como requisito para assinatura de contrato é indispensável sob pena de desclassificação imediata e
convocação do 2º colocado, a apresentação dos seguintes documentos:
I. Certificado de propriedade do veículo – CRV (art. 120 do CTB);
II. Certificado de registro e licenciamento do veículo – CRLV (art. 130 do CTB);
III. No caso das maquinas: nota fiscal ou contrato de compra.
IV. caso a licitante não possua propriedade de algum veículo em sua frota, deverá apresentar um contrato de
sublocação vigente dos veículos ou máquinas, com a relação de veículos pertinente ao objeto deste edital, com a
assinatura reconhecida em cartório de ambas as partes, com fins de garantir a prestação de serviços.
Obs: a apresentação do subitem IV, não exime a apresentação dos subitens I, II e III na totalidade dos itens aos
quais foi declarado vencedor mesmo que sublocado.

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
14.3. O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas
contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.
14.4. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação.
14.5. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única
vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.
14.5.1. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura Municipal
poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.5.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.
14.5.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.6. O Termo de contrato Anexo IV deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses,
prazo e condições de prestação das garantias.
14.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada
pela licitante vencedora.
14.8.

Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas na lei.

14.9.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

14.10. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15. DO REAJUSTE
15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato ou outro
instrumento, anexo a este Edital.
15.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado.
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16.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços/produtos efetivamente executados/entregues.
16.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal hipótese
ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão
contratual.
16.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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.
16.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
16.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
16.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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.
16.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = 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:
I = 0,00016438
I = (TX) I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 365
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
17.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Fraudar na execução do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. Cometer fraude fiscal;
17.1.6. Não mantiver a proposta;
17.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
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17.2. 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.
17.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
17.4. 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.
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
17.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 17.1 acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
17.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
17.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
17.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo
prazo de até dois anos;
17.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
17.6.6. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
18.2. A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico.
18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
18.7. 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.
19. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013 A ata de registro de preços, durante sua
validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 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 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
19.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
19.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
19.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo quíntuplo) do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
19.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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.
19.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. 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.
20.2. 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.
20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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20.5. 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.
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.7. 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.
20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.9. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, nos dias úteis, no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21. DOS ANEXOS:
21.1.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;
21.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
21.1.3. ANEXO III – Minuta da ata de registro de preços;
21.1.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-PMSN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-180101
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050102/21/
1 – DO OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada em Locação de Veículos Leves, Utilitários, horas Máquinas
e Veículos de carga, destinados a suprir as necessidades precípuas da Prefeitura e suas secretárias nas
atividades cotidianas e na utilização como poio operacional, deste município.
2 – DA JUSTIFICATIVA:
2.1. A realização de processo de administrativo para o registro de preços para futura aquisição deste
objeto se justifica face ao interesse público presente na utilização dos produtos/serviços para
necessidade de a contratação de locação de Locação de Veículos Leves, Utilitários, horas Máquinas e
Veículos de carga tem como finalidade suprir as necessidades básicas da prefeitura e suas secretarias.
Os veículos em geral serão utilizados nas atividades cotidianas e na utilização como poio operacional
junto as secretarias, as maquinas serão utilizadas nas melhorias das estradas vicinais de acesso a cidade
e vias não pavimentadas do município, coleta de lixo, entulhos, fomento agropecuário e demais
atividades a quais se necessite. Considerando que limpeza urbana e ruas asfaltadas são um dos
primeiros passos para oferecer infraestrutura adequada ao município, oferecendo segurança, saúde e
conforto à circulação de seres vivos ou máquinas (veículos) nas vias públicas;
2.2. Quanto ao critério de julgamento de menor preço oferecido, evita-se o desequilíbrio e as oscilações
normais da economia, aos riscos a que ordinariamente se submetem os que atuam no mercado no ramo
de Locação de Veículos e Maquinas, configurando ônus demasiadamente excessivo ao suportado, em
face das condições de pagamento estabelecidas originariamente.
2.3. A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.4. Considerando o interesse público primário e secundário, o comprometimento com o bem estar da
população deste município, leva a gestão pública municipal a criar condições para oferecer aos mesmos
políticas públicas e prestação de serviços que possam favorecer o bem estar da população.
2.5. A quantidade solicitada no item nº6, deste Termo de Referência, esta justificada de acordo com a
execução das atividades diárias dos órgãos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de Santarém Novo.
2.6. A necessidade de realização desta ata visa gerar uma economicidade para administração pública
pelas limitações de pessoal e estrutura para realizações de vários certames.
2.7. Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos expostos abaixo
End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128
Centro - Santarém Novo - PA
CEP: 68720-000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
CNPJ: 05.149.182/0001-80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
2.7.1 Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes
Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:
• Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperação entre as
mais diversas áreas.
• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar
da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano. É o
atendimento ao Princípio da Economicidade.
• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos
operacionais durante o exercício financeiro.
• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.
• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os
PRODUTOS/SERVIÇOS: (locação de máquinas e veículos de carga) registrados.
• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os PRODUTOS/SERVIÇOS: (locação de máquinas e
veículos de carga) registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais.
• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.
• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação.
• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados.
• Atendimento de demandas imprevisíveis.
• Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do
bem ou serviço registrado ocorrer de forma parcelada.
• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas
por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas
necessidades.
• Maior eficiência logística.
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto
Federal nº 7.892
4 – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
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4.1. O pagamento será efetuado quinzenalmente, em favor da licitante vencedora, até o décimo dia útil
subsequente ao recebimento das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor competente
4.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
4.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na
nota fiscal apresentada.
4.4. 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.
4.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
4.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital.
4.7. 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.
4.8. 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
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.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. Somente por motivo de economicidade 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.
4.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
4.12.1. 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.
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4.13. O pagamento será feito conforme disponibilidade financeira dos recursos da Prefeitura Municipal
de Santarém Novo de 15 (quinze) dias à 15 (quinze) dias conforme a execução, da data de locação, após
conferidos, aceitos e processados, pelo órgão fiscalizador do contrato, e desde que comprovado o
cumprimento dos deveres e obrigações da contratada. E mediante a apresentação da Nota Fiscal
Eletrônica no departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.
4.14. O valor da hora máquina ou mensalidade deveram estar incluídos todos os custos básicos da
locação, manutenção dos veículos e maquinas, assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT) e
constituirá a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito cumprimento do
objeto deste Registro de Preços.
5 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
5.1. A prestação do serviço será conforme a ordem de serviço, dentro de todas as normalidade e
exigências da Prefeitura de Santarém Novo e Secretarias Agregadas.
5.2. Os Veículos deverão ser vistoriados e analisados a qualidade através do fiscal, que poderá emitir
um relatório se assim determinar conveniente à administração, quando não estiver em conformidade com
as especificações, sendo que a não aprovação resulta em aplicações de sanções.
5.2.2. Não serão aceitos veículo com características inferiores ao licitados.
5.3. Será permitido o realinhamento dos Preços Registrados, para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
5.4. O local de entrega de entrega do veículo deverá ser indicado na ordem de serviço sempre no
município de Santarém Novo.
5.5. Ato contínuo, a nota fiscal deverá OBRIGATORIAMENTE vir acompanhada da Ordem de
Fornecimento/Nota de Empenho emitida pela Secretaria requerente e Certidões de regularidade fiscal.
5.6. A locação dos veículos se dará mediante a disponibilização nas quantidades relacionadas e nos
locais indicados pelo CONTRATANTE;
5.7. A CONTRATADA somente poderá disponibilizar os veículos para locação quando autorizados por
escrito pelo CONTRATANTE, utilizando-se apenas de veículos em perfeito estado de funcionamento
Mecânico, conservação e higiene;
5.8. Os veículos deverão estar devidamente licenciados pelos órgãos competentes, segundo as normas
e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN;
5.9. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre;
5.10. Os veículos deverão ser entregues com o reservatório de combustível abastecido em sua
capacidade máxima, e serão devolvidos da mesma forma;
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5.11. Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela
CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução;
5.12. A contratada deverá apresentar os veículos à Fiscalização, nos locais indicados pela PMSN
CONTRATANTE, nos dias e horas previamente estabelecidos pelo mesmo.
5.13. Os locais de entrega dos veículos serão definidos pela PMSN no ato da contratação, cabendo à
contratada proceder à entrega dos veículos nos locais especificados.
5.14 Caberá a CONTRATADA a responsabilidade pelos custos operacionais relativos à entrega dos
veículos nos locais indicados pela CONTRATANTE.
5.15. A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes prazos para a entrega dos veículos:
a) 05 (cinco) dias para a entrega dos veículos de locação continuada, contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho.
b) Até de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega dos veículos de locação eventual, contadas a partir
do recebimento da Nota de Empenho.
5.16. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer veículo que não esteja de
acordo com as exigências, bem como determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora
de especificação
5.17. Para as maquinas a jornada diária de trabalhos será de 08 (oito) horas, sendo duas horas para
descanso e almoço.
5.18. já para os veículos leves e utilitários será por período integral em regime de comodata.
5.19. Os trabalhos iniciarão as 07:30 até as 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, e caso seja
necessário a execução de serviços considerados urgentes nos dias de sábado, domingo ou feriado, sem
a variação de preço da hora em virtude do horário ou dia.
6 – DA RELAÇÃO DE ITENS:
ITEM
1

DESCRIÇÃO

MARCA

LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO R$

TOTAL R$

QUANT.

UNIDADE

400

HORA

R$

-

R$

-

400

HORA

R$

-

R$

-

500

HORA

R$

-

R$

-

750

HORA

R$

-

R$

-

Especificação : Especificação : Potência mínima 84 HP, com lamina reta
com largura mínima de 3,40m e altura mínima de 1,00m, peso
operacional mínimo de 8.000 kg. Sem condutor, Com disponibilidade
total ao Município.

2

LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA TIPO 2
Especificação : com motor diesel, potência mínima de 150 HP; peso
operacional mínimo de 12.800,00Kq; maquina em excelente estado de
operação e conservação e dotados de todos os equipamentos de
segurança obrigatórios pela legislação vigente, ano de fabricação não
inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade total ao Município.

3

LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Especificação : sobre esteiras, potência mínima bruta de 120hp,
dimensões aproximadas de 9490x5695x3166, e com peso bruto mínimo
de 21.000 kg. Sem condutor, Com disponibilidade total ao Município.

4

LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA.
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Especificação : sobre rodas, Potência a partir de 75 HP, capacidade de
escavação mínima de 4,5m, capacidade mínima de levantamento de
carga de 2.911kg, tração 4x4 ou 4x2, com peso bruto mínimo de 7.000
kg. Sem condutor, Com disponibilidade total ao Município.

5

LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO.

500

HORA

R$

-

R$

-

500

HORA

R$

-

R$

-

750

HORA

R$

-

R$

-

500

HORA

R$

-

R$

-

700

HORA

R$

-

R$

-

400

HORA

R$

-

R$

-

1000

HORA

R$

-

R$

-

400

HORA

R$

-

R$

-

400

HORA

R$

-

R$

-

7

MÊS

R$

-

R$

-

9

MÊS

R$

-

R$

-

5

MÊS

R$

-

R$

-

Especificação : rolo de chapa liso, Velocidade 6 km/h, Largura do rolo
1,676 m, com peso bruto mínimo 8.000kg, em perfeitas condições de
uso. Sem condutor, Com disponibilidade total ao Município.

6

LOCAÇÃO DE ROLO DE PNEU LISO.
Especificação : rolo de chapa liso, Velocidade 6 km/h, c/ 8 pneus, em
perfeitas condições de uso. Sem condutor, Com disponibilidade total ao
Município. Sem condutor, Com disponibilidade total ao Município.

7

LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.
Especificação : sobre rodas, Potência a partir de 150 HP, capacidade
mínima de produção de 400t/h, esteira tipo sapata, com peso bruto
mínimo de 10.000 kg. Sem condutor, Com disponibilidade total ao
Município.

8

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPARGIDOR DE ASFALTO.
Especificação : Caminhão tipo toco, Potência a partir de 75HP,
capacidade mínima de armazenamento de 4000l de emulsão asfáltica.
Sem condutor, Com disponibilidade total ao Município.

9

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO
Especificação : Caminhão basculante com 3 eixos (trucado) diesel,
potência a partir 170hp, capacidade mínima de caçamba 12 m3. Ano de
fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, Com disponibilidade
total ao Município.

10

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO POLIGUINDASTE
Especificação : adaptado p/ poliguindaste, p/ caçamba de entulhos,
motor com potência mínima de 130 cv, ar condicionado opcional, com
todos equipamentos de segurança conforme estabelecido na legislação
de transito. Tendo o veículo bom estado de conservação e zelo. Sem
condutor, Com disponibilidade total ao Município.

11

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
Especificação : pintadas na cor azul, com adesivo da logo da gestão.
Com capacidade mínima de 4m³. Em bom estado de conservação. Sem
condutor, Com disponibilidade total ao Município.

12

LOCAÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA COM PNEUS
Especificação : potência mínima 45 HP; Caçamba de 1m³. Direção
hidráulica; Cabine fechada climatizada; Sem operador; Equipada com
horimetro; Combustível diesel; maquina em excelente estado de
operação e conservação e dotada de todos os equipamentos de
segurança obrigados pela legislação vigente, ano de fabricação não
inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade total ao Município.

13

LOCAÇÃO TIPO CAVALO COM PRANCHA
Especificação : capacidade minima de 10ton, sem motorista,
combustivel diesel, em perfeito estado de conservação e dotados de
todos os equipamentos de segurança obrigatórios pela legislação
vigente; ano de fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, com
disponibilidade total ao Município.

14

LOCAÇÃO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA
Especificação : Caminhão 3/4 com carroceria de madeira, 3.000 kg,
carroceria de 5 metros, direção hidráulica ou elétrica. ano de fabricação
não inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade total ao
Município

15

LOCAÇÃO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA BAÚ
Especificação : Capacidade de carga 5,2 toneladas com Baú de 5,80
de comprimento e 2,20 de largura e altura, plataforma elevatória com
capacidade de carga de 1.500kg, direção hidráulica ou elétrico. ano de
fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

16

LOCAÇÃO CAMINHÃO TANQUE PIPA
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Especificação : Caminhão vw 31280 6x4, com tanque de água de
20.000 litros, esguicho dianteiro e trazeiro, utilizado para, entregas,
pavimentadora, prefeitura e sistema para lavagem, combate a incêndio,
acionamento da bomba por tomada de força, sistema hidráulico. ano de
fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

17

LOCAÇÃO DE VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO.
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Especificação : Especificação: sobre rodas, Potência a partir de 90 HP,
capacidade de escavação mínima de 1,91m³, tração 4x4. Sem condutor,
Com disponibilidade total ao Município..

18

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK.
Especificação : Tipo trucado, carroceria tipo plataforma fixa, potência a
partir de 170hp, com capacidade mínima de 12 Toneladas, Ano de
fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, Com disponibilidade
total ao Município.

19

LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA COM PNEUS E
GRANDE HIDRÁULICA
Especificação : potência miníma de 75 cv; Equipado com grade
niveladora hidráulica com 28 discos ou grade aradora de 12 discos;
Direção hidráulica; Cabine fechada climatizada; Sem operador
Equipada com horímetro Combustível diesel; maquina em excelente
estado de operação e conservação e dotada de todos os equipamentos
de segurança obrigados pela legislação vigente, ano de fabricação não
inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade total ao Município.

20

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO
Especificação : Caminhão basculante com 2 eixos (TOCO) diesel,
potência a partir 140hp, capacidade mínima de caçamba 8 m3. Ano de
fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, Com disponibilidade
total ao Município.

21

LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CORRUGADO (PÉ
DE CARNEIRO)
Especificação : com motor diesel com potência mínima de 110 HP, peso
operacional mínimo de 10.000,00 Kq; dupla tração, no tambor e nas
rodas traseiras; sistema de vibração com acionamento hidráulico;
largura mínima de faixa de compactação de 2.100,00 mm, maquina em
excelente estado de operação e conservação e dotados de todos os
equipamentos de segurança obrigatórios pela legislação vigente, ano
de fabricação não inferior a 20 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

22

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "PASSEIO" Nº01
Especificação : Veículo automotor popular, Tipo "passeio", com no
máximo 10 anos de fabricação, em bom estado de conservação, 1.0 cc,
65 cv (mínimo), biocombustível movido a gasolina/etanol, câmbio
mecânico, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, equipado com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. ano de
fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

23

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "PASSEIO" Nº02
Especificação : Veículo automotor popular, Tipo "passeio", com no
máximo 10 anos de fabricação, em bom estado de conservação, 1.0 cc,
65 cv (mínimo), biocombustível movido a gasolina/etanol, câmbio
mecânico, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, equipado com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. ano de
fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

24

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "PASSEIO" Nº03
Especificação : Veículo automotor popular, Tipo "passeio", com no
máximo 10 anos de fabricação, em bom estado de conservação, 1.0 cc,
65 cv (mínimo), biocombustível movido a gasolina/etanol, câmbio
mecânico, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, equipado com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. ano de
fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

25

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "PASSEIO" Nº04
Especificação : Veículo automotor popular, Tipo "passeio", com no
máximo 10 anos de fabricação, em bom estado de conservação, 1.0 cc,
65 cv (mínimo), biocombustível movido a gasolina/etanol, câmbio
mecânico, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, equipado com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. ano de
fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.
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26

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "PASSEIO" Nº05
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Especificação : Veículo automotor popular, Tipo "passeio", com no
máximo 10 anos de fabricação, em bom estado de conservação, 1.0 cc,
65 cv (mínimo), biocombustível movido a gasolina/etanol, câmbio
mecânico, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, equipado com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. ano de
fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

27

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO "PASSEIO" Nº06
Especificação : : Veículo automotor popular, Tipo "passeio", com no
máximo 10 anos de fabricação, em bom estado de conservação, 1.0 cc,
65 cv (mínimo), biocombustível movido a gasolina/etanol, câmbio
mecânico, com capacidade para até 05 (cinco) pessoas, equipado com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. ano de
fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

28

LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICK UP
Especificação : Motor no minímo 1.6, alimentação injeção multi ponto,
combustíl álcool e gasolina, potência (cv) 104.0, cilindrada 1.598,
velocidade máxima 176, caçamba com revestimento compósito com
lateral reta. comprimento 4x377m, largura 1,631m, altura 1,464m. ano
de fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com disponibilidade
total ao Município.

29

LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 Nº01
Especificação : 4 Portas, carroceria aberta,cabine dupla, capacidade
para 5 pessoas, ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, direção
hidráulica, motor a partir de 3.2, medindo 5,34m de comprimento, 1,79m
de altura, 2,13m de largura. ano de fabricação não inferior a 05 anos.
Sem condutor, com disponibilidade total ao Município.

30

LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 Nº02
Especificação : 4 Portas, carroceria aberta,cabine dupla, capacidade
para 5 pessoas, ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, direção
hidráulica, motor a partir de 3.2, medindo 5,34m de comprimento, 1,79m
de altura, 2,13m de largura. ano de fabricação não inferior a 05 anos.
Sem condutor, com disponibilidade total ao Município.

31

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN
Especificação : Com capacidade para no mínimo 15 (quinze) pessoas,
em bom estado de conservação, com ar condicionado, combustível
diesel, equipada com todos os componentes de segurança obrigatórios
ano de fabricação não inferior a 05 anos. Sem condutor, com
disponibilidade total ao Município.

Total :

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo;
b). Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos/serviços fornecidos;
c). Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no quantitativo do objeto da proposta;
d). Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
e) fornecer os produtos/serviços dentro dos padrões exigidos neste termo de referência;
f). Manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e qualificações
exigidas na licitação.
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8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado;
b) Aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso;
c) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução
do contrato administrativo;
d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no setor
competente;
e) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
9 – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:
9.1. A vigência da contratação será do ato da assinatura do contrato administrativo, pelo período de 12
(doze) meses, podendo ser repactuado e prorrogado, em conformidade com a legislação em vigor.
10 - DO ADITAMENTO CONTRATUAL:
10.1. A contratação poderá ser prorrogada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente justificado
e com observância às condições estabelecidas nos incisos I e II do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.
11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1. A empresa vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a
que estiver inscrito, pelo prazo de até 02 (anos) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais
cominações legais.
11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
11.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos
Produtos;
11.2.2. Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por
negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três
por cento) sobre o valor do Contato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte
danificada, sem ônus para o CONTRATANTE;
11.2.3. Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do Contrato;
11.2.4. Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10%
(dez por cento) sobre o valor do Contrato.
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11.3. O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste termo de referência, após regular
processo administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura Municipal
de Santarém Novo. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia
própria, a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da
data da sua aplicação.
11.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
Santarém Novo - PA, 19 de Fevereiro de 2021.

____________________________________
FELIPE GABRIEL CORREA BARROS
Pregoeiro Oficial
Autoridades Competentes:

____________________________________
Leonardo Loureiro Pimentel
Secretário Municipal de Administração

_____________________________________
Denison da Costa
Secretário Municipal de Saúde

_____________________________________
Tatiana de Souza Alves
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-PMSN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-180101
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050102/21/
A
Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Depto de Licitação
Prezado Sr. Pregoeiro:
A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº
_________________, neste ato representada por __________________________, propõe à Prefeitura
Municipal de Santarém Novo, a entrega dos serviços abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital
em epígrafe, nas seguintes condições:
a) Preços:
Nº
xx

Descrição do Serviço
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UND
KM

Qtde.
xxx

R$ Unit.
0,00
Total Global:

R$ Total
00,00
00,00

Valor total da proposta R$ 00,00 (-------------------)
b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
serviços desta Licitação.
c) O prazo de entrega dos produtos/serviços é de __ (_____) a contar do recebimento da nota de
empenho ou ordem de serviço.
d) A entrega do objeto será feita nos locais indicados pela Prefeitura Municipal, mediante a
apresentação da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.
e) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 90 dias).
f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de
empenho/ordem de compra/serviço no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr.
____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função na
empresa), como responsável legal desta empresa.
g) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente)
h) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.
_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
RG nº
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-PMSN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-180101
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050102/21/
O(a) «NOME_ORG_GERENCIADOR», com sede na «ENDERECO_ORG_GERENCIADOR», inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº «CNPJ_ORG_GERENCIADOR», considerando o julgamento da licitação na modalidade de
«MODALIDADE», para REGISTRO DE PREÇOS nº «NO_LICITACAO», RESOLVE registrar os preços dos
fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições
a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de
«OBJETO_LICITADO»
CLÁUSULA SEGUNDA - 2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
«ITENS_REG_PRECOS»
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso
de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento
de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem
de classificação.
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e Órgão Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante 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
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida
na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do
Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária
ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após
a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação,
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela
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contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:
EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365
365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que
a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° «NO_LICITACAO»,
a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as
seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou
total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
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retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da
entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante
designado pela contratante.
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Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com
as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
· A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
· Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela
contratante.
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Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de
acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo
das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº «NO_LICITACAO» e a proposta
da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de «CIDADE», com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS_COMUM»
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
C.N.P.J. nº 05.149.182/0001-80
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2021-PMSN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-180101
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050102/21/
CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO»
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O «NOME_DA_CONTRATANTE» E A
EMPRESA «EMPRESA_CONTRATADA», CONSOANTE
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:
O «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE»,
representado pelo (a) Sr (a). «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», portador do CPF
nº «CPF_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO», e de outro lado a licitante
«EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º «CPF_CNPJ_CONTRATADO»,
estabelecida na «ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste
ato
representada
por
«NOME_REPRESENTANTE»,
residente
na
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) «RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,
tem entre si e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes da Licitação 9/2021180101 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitanto-se CONTRATANTE E CONTRATADA às
normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,
tendo em vista o resultado da Licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP 002/2021-PMSN.
CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 002/2021-PMSN - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0050102/21/, devidamente homologada pelo (a)
Senhor (a)
«NOME_RESP_LICITACAO»
Gestor/Ordenador
de
Despesas
do
«NOME_DA_CONTRATANTE», ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de
Licitação e à(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) licitante(s) vencedor(es), agora CONTRATADA(S), conforme
prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO
2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, as quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas e se obrigam reciprocamente.
CLÁUSULA TERCEIRA-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
3.1 «OBJETO_CONTRATADO».
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO
FORNECIMENTO:
4.1. - Os SERVIÇOS: (Locação de Máquinas) deverão ser executados, conforme solicitação, sendo os itens
e quantidades de acordo com as necessidades, em até 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento da
ordem de fornecimento, pôr conta e risco da licitante em local previamente designado pela administração,
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deverá se apresentar com a frota no município e em perfeito estado de conservação, em horário de atendimento
do órgão.
4.2. - Os SERVIÇOS: (Locação de Máquinas) deverão ser executados, de acordo com as características
exigidas neste edital, assim como com toda a sua documentação
4.3. - O prazo de início da execução deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste edital
4.4. - O prazo de início da execução estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força
maior”, previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município,
antes do vencimento do prazo
4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado
automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.
4.6. - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas
neste edital
4.7.- Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega dos veículo será prorrogado
automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.
4.8. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a substituir, às suas expensas, caso maquinário for
recusado por apresentar falha, danificado, ou quaisquer outros empecilhos, ou que estiver em desacordo com
o disposto neste edital e seus anexos;
4.9. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor
e/ou Comissão de Recebimento.
4.10 - No caso de alteração dos maquinários, após a Execução dos serviços, a proponente vencedora deverá
informar com antecedência.
4.11 – Os maquinários da Locação devem ser apresentadas sempre em conformidade com a solicitação da
administração.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o Veículo que for recusado
por apresentar-se danificado, mau funcionamento mecânico, ou que estiver em desacordo com o disposto neste
edital e seus anexos;
5.2. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor
e/ou Comissão de Recebimento.
5.3 - No caso de alteração dos veículos ou máquinas, após a entrega dos mesmos, a proponente vencedora
deverá informar com antecedência.
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5.4 - Os Veículos e máquinas devem ser apresentadas sempre em conformidade com a solicitação da
administração.
CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. - O preço global para o fornecimento dos ______________________é de R$ «VALOR_CONTRATADO»
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO») nos termos da proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada
pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme descritos na cláusula terceira deste
Contrato.
6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após
a entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante,
quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total.
6.3. - No dia e hora designados para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo,
devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o
número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária.
6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária.
6.5. - O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da CONTRATADA,
em consequência de penalidades aplicadas.
CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até
o dia 31/12/2021, sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo de acordo com as necessidades de
abastecimento do CONTRATANTE.
7.2. - Será emitida à CONTRATADA, Ordem de Compra para fornecimento ______________________, de
acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Santarém Novo durante a vigência do Contrato, nos
termos do caput do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao CONTRATANTE adotar
as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal.
CLAUSULA OITAVA - PRAZO DO CONTRATO
8.1. - O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2021, podendo
ser renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes contratantes.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1.- As despesas decorrentes deste Contrato correrão pelas dotações orçamentárias:
«DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR».
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução dos serviços de locação de maquinas, de
acordo com a emissão das ordens de execução pelo CONTRATANTE, respondendo diretamente pelos danos que, por
si, seus prepostos ou empregados, por dolo ou culpa, causarem ao Município ou a terceiros.
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10.2. - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.3. - A CONTRATADA deverá prestar serviços de boa qualidade.
10.4. - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo CONTRATANTE que será
fiscalizador da qualidade da locação e execução dos serviços Locação de Máquinas, objeto deste Contrato.
10.5. - Prestar integral obediência à legislação e normas de qualidade e às relativas à higiene, segurança e medicina do
trabalho.
10.6. - Prestar esclarecimentos quando solicitados pelo CONTRATANTE, caso haja alguma dúvida quanto a locação
contratado.
10.7. - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes do aluguel contratado, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. Deverá, contudo, informar imediatamente a Prefeitura Municipal
de SANTARÉM NOVO sobre eventual ocorrência de quaisquer dos fatos citados.
10.8. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual que
se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, devidamente atualizado,
mediante termo aditivo.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
11.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato.
11.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (Locação de Máquinas) realizado pela
CONTRATADA.
11.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da CONTRATADA.
11.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e comodidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS
13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA,
sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quais sejam:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III,
art. 87 da Lei n° 8.666/93;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Prefeito Municipal.
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13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa da
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação.
13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas:
a)
Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos
PRODUTOS/SERVIÇOS: (Locação de Máquinas);
b) Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (Locação de Máquinas),
infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três
por cento) sobre o valor do Contato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus
para o CONTRATANTE;
c) Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
Contrato;
d) Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre
o valor do Contrato.
13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a CONTRATADA possua junto ao
CONTRATANTE, devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, facultada a defesa
da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.
13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei n°8.666/93.
13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis para se pronunciar.
13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:
a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;
b) Interrupção dos meios normais de transportes;
c) Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo
aplicadas nos seguintes casos:
a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a CONTRATANTE não optar pela cobrança de

multa prevista no Edital;
b)
Revelando a CONTRATADA

incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento dos
PRODUTOS/SERVIÇOS: (Locação de Máquinas);
c) Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (Locação de
Máquinas);
d) Se cometida qualquer fraude;
e) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos

termos do que dispõe este Contrato;
f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má- fé por parte
da CONTRATADA na condução do Contrato.
14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido:

a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das
penalidades que se demonstrarem cabíveis;
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;
c) Judicialmente, nos termos da legislação processual;
d) Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as consequências

contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.
14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à
CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO
15.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem
prévia autorização do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – FORO
16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos
contratantes, o Foro da Comarca de SANTARÉM NOVO, Estado do Pará.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE
17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único,
do artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de
SANTARÉM NOVO.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA – ASSINATURA
18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos.
«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATANTE»
CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)

Testemunhas:
1. ___________________________
2. ___________________________
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