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PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

 
Processo nº. 837/17 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL-MEI. 

PREGÃO: 022/2017 - SRP- PMSIP  FORMA: PRESENCIAL 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, doravante denominada 
ENTIDADE DE LICITAÇÃO, torna público aos interessados, que estará reunido no dia, 
hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e 
propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL N°. 
022/2017/PMSIP, PARA REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, REGIME DE ENTREGA PARCELADA, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13KG, ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 0200ML E 
RECARGA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA, 
devidamente relacionados e especificados no Termo de Referência - Anexo VI, deste 
Edital tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto Nº 7.892, de 23/01/2014, Decreto n° 3.693 de 
20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01, Lei Estadual nº. 6.474, de 06/08/2002, 
Decreto Estadual n° 0199 de 09/06/2003, Lei nº. 8.078 de 11/11/1990, Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006 e legislação correlata aplicando - se, 
subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências 
deste Edital e nos autos do processo administrativo 837/2017. 
 

1.1. DATA DE LANÇAMENTO DO EDITAL: 14/082017 

1.2. DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/082017 

1.3. MEIOS DE PUBLICAÇÃO: 
Diário Oficial da União, Diário Oficial do 
Estado, Jornal de grande circulação no 
Estado e Quadro de Avisos da Prefeitura. 

1.4 DATA E HORA PARA CREDENCIAMENTO 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
01 E 02: 

25/08/2017 às 09h00min 

1.5. LOCAL PARA REDENCIAMENTO, 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 

Prédio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Promoção Social (Sala de Reuniões), situada na 
Rua 
José Amâncio, s/n, Centro - Santa Izabel do 
Pará 

1.6. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: 

O Edital completo poderá ser adquirido na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de 08:00 às 12:00h e site 
http://www.tcm.pa.gov.br/ 

1.7. ÓRGÃO GERENCIADOR 
Secretaria Municipal De Administração e 
Finanças 

1.8.DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Sec. Mun. De Educação – SEMED 
Sec. Mun. De Saúde – SMS 
Sec. Mun. De Assistencia Social – SEMTEPS 
Sec. Mun. De Agricultura – SEMAGRI 
Sec. Mun. De Meio Ambiente – SEMMAS 
Sec. Mun. De Transporte 
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Sec. Mun. De Cultura 
Sec. Mun. Obras 

 

1 – DO OBJETO E VALOR  

1.1 –O OBJETO da presente licitação é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM 

BOTIJÃO DE 13KG, ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML E RECARGA DE ÁGUA 

MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS  

1.2.  - O Valor máximo para aquisição dos materiais do  objeto  deste  certame, que  a 

Administração se dispõe a pagar, será de acordo com preços praticados em mercado para os 

respectivos itens. 

1.2. - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as 

contratações que dele poderão advir ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição 

de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 

preferência, nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

 2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL  

2.1- A abertura do certame ocorrerá no dia 25/08/2017 às 09:00 horas, no Prédio da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Promoção Social (Sala de Reuniões), situada na Rua José Amâncio, s/n, 
Centro - Santa Izabel do Pará. 
 

 3. - DA PARTICIPAÇÃO   

3.1. – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital e Termo de referência. 

3.2 – As empresas interessadas poderão participar ou ofertar propostas, ao objeto desta licitação, o 

qual será julgado pelo menor preço, considerando-se o valor unitário (por item). 

 

3.3. Das cotas 

 

3.3.1. Cota Exclusiva – no valor de até R$ 80.000,00, exclusiva para as empresas enquadradas como 

Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, 

nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014. 

3.3.2. Cota Principal –os interessados que atendam aos requisitos do edital; 

3.3.3. Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto não se enquadrem como 

Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – 

MEI, também deverão lançar propostas de preços para esses lotes. No entanto, não poderão participar 

da etapa de disputa. Tal procedimento tem por objetivo viabilizar a aplicação do disposto no 

processamento e julgamento da Licitação, quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para 
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efeito de julgamento, face a inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI. 

3.3.4. Para os itens da Cota Principal, a empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa 

de pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas 

pela Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, deverá informar que atende aos requisitos 

do Art. 3º e 18-A da Lei mencionada; 

3.3.5. Para os itens da Cota Exclusiva, os licitantes deverão declarar no sistema do Pregão Eletrônico a 

condição de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores 

Individuais – MEI, como condição para o exercício do benefício à referida cota.  

3.2 - Não serão admitidas nesta licitação a participação de licitantes: 

3.3. Não poderão participar desta licitação: 

 

3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

3.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.3.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.3.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

3.3.7. E não possui em seu quadro pessoal, servidores públicos exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerência. Administração ou tomada de decisões (inciso III, do art. 9º da Lei 

8.666/93) 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. As empresas participantes deverão se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro e sua 

equipe de apoio, com apenas um representante legal, o qual deverá estar munido da sua carteira de 

identidade, sendo o único admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada: 

4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 

 

a) Carteira de identidade (RG, CNH); 

 

b) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 

 

b.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 
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b.2) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

b.3) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício; 

 

b.4) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 

c) Se representante legal: 

 

c.1) Procuração (pública ou particular) da licitante, acompanhada do contrato social, com poderes 

para o procurador manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para 

formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de 

interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou, 

 

c.2) Documento equivalente da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa 

manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, 

lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM 

FIRMA RECONHECIDA; 

 

c.3) Cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores, para se comprovar o 

Administrador com poderes para assinar procuração ou termo de credenciamento; 

 

d) Se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado; 

 

e) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

 

f) Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte-EPP, a comprovação 

desta condição será efetuada mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela 

Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio, de 30/04/2009, publicada no DOU de 22/05/2009) ou DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA COMERCIAL, segundo previsão do art. 11, do 

Decreto nº 6.204/2007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 

123/06; 

 

g) A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do 

credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

h) A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias imediatamente 

anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e 

“Documentação”, sob pena de não aceitabilidade. 
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i) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299, do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penas e das sanções previstas no subitem 18.1 deste Edital. 

4.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, de renunciar, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 

envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este Pregão. 

4.2.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

 

5 – OBSERVAÇÕES 

 

a) A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da Junta 

Comercial. 

 

 Se, o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 

acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 

legitimidade do outorgante; 

 

b) Se, o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica 

dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e 

verificado a legitimidade do signatário. 

 

c) O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome 

de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça 

mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”. 

 

d) Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento, a falta de qualquer uma 

delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de 

“Habilitação”. 

S SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - Na hipótese dos documentos que comprovem a regularidade da outorga de credenciamento 

(estatuto, contrato social etc.), a DECLARAÇÃO de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco 

esteja dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados dos 

respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a nova lacração de envelope. 

 

5.2 Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de 

documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação. 

5.3 O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão conferir com original os documentos referentes ao 

credenciamento antes da abertura da sessão. 

 

5.4 Em nenhuma hipótese se aporá carimbo de “confere com o original” em cópia simples 

tirada de cópia autenticada. O mesmo se diga em relação aos documentos de habilitação. 

Tal cópia simples é o mesmo que documento não apresentado. (ver art. 32, da Lei 

8666/93). 
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5.5 Não precisam de termo de credenciamento e/ou de procuração: o sócio gerente, o administrador 

eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos previstos na 

alínea “B” do item 4.1.1 deste Edital.  
 
6 - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO: 

 
6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação 

para habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de acordo com o que prescreve 

a Lei nº 10.520/2003, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 3.555/2000 e na Lei nº 8.666/1993, no que 

couber (aplicação subsidiária), e em conformidade com este Edital e seus anexos. 

6.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, o 

interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto à equipe de apoio na forma do 

item 4.1 e seguintes. 

6.3. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma vez que 

a sessão ainda não tenha se iniciado. 

6.4. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento do envelope da proposta e apresentados pelos proponentes 

credenciados. 

6.5. Os proponentes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados e encadernados, a 

proposta de preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), 

devidamente encadernada e ordenada de acordo com o Edital e numerada, momento em que, com a 

abertura do ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de classificação indicando um vencedor ou 

vencedores. 

6.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que 

não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será 

motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 1) 
 
7.1. As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na parte frontal os seguintes dizeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. A proposta deverá ser apresentada em original, digitada ou impressa por qualquer processo 

eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem constar: 

 

7.2.1. Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do CNPJ (MF), 

endereço, número de telefone e/ou fax, e-mail, CEP, devidamente datada com a última folha 

contendo a indicação e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da agência e dos 

respectivos códigos e número da conta corrente no Banco da Caixa Econômica federal ou Banco do 

Brasil para efeito de emissão de Nota de Empenho e posterior pagamento, bem como a indicação 

do nome, número dos documentos pessoais e qualificação (cargo/função ocupada) do 

responsável pela assinatura do contrato; 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________ 
CNPJ: _______________________ 

 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 - PMSIP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA 
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7.2.1.1. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da 

licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; 

 

7.2.1.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 – “Documentos de 

Habilitação”; 

7.2.2. Cotação dos preços dos itens ofertados com base na “Proposta” em modelo próprio, 

desde que contenha todas as informações ali previstas; 

7.2.2.1. A licitante deverá indicar os preços unitários e total por ITEM, fixos e irreajustáveis; 

 

7.2.2.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas relacionadas à 

execução do contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais e 

fretes, bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos; 

 

7.2.2.3. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 

arábicos e, de preferência, por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 

 

7.2.2.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva responsabilidade 

da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração; 

7.2.3. Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem: 

7.2.3.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”; 

7.2.3.2. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital; 

7.2.3.3. Prazo de entrega do objeto licitado deverá ocorrer de acorno com o cronograma elabora 

do pela Contratada desde que aprovado pela Contratante, contados a partir do recebimento da Nota 

de Empenho. 

7.3. Sob pena de desclassificação, mesmo que os fatores impeditivos tenham sido conhecidos após 

a adjudicação, jamais serão aceitas propostas com oferta de qualquer dos itens do objeto do Edital 

que não seja dentro das normas técnicas. 

7.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitens 7.2.2 e 7.2.3 não estejam expressamente indicados 

na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. Caso seja 

informado prazo em desacordo com os mínimos e/ou máximos estipulados, conforme for o caso, ao 

Pregoeiro é facultado à realização de diligências, e, não sendo alterados esses prazos, 

desclassificará a proposta da licitante. 

7.5. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita prestação dos serviços será interpretada 

como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 

abertura da proposta. 

7.6. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem às 

especificações deste Edital. 

7.7. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

7.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7.8. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 

proposta, e caso persista o interesse do Município de Santa Izabel do Pará, poderá ser solicitada 

prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
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7.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital. 

7.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

7.11. Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

7.11.1. Contiver cotação do objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 

 

7.11.2. Não atenda as exigências do presente Edital e seus Anexos, seja omissa ou apresente 

irregularidade, ou apresente defeito capaz de dificultar o seu julgamento. 

 

7.11.3. Apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade da remuneração; 

 

7.11.4. Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados 

para a execução do objeto desta Licitação e com as disposições orçamentárias da Prefeitura. 

7.12. Constatada a existência de proposta manifestamente inexequível, esta será desclassificada 

pelo Pregoeiro, com a consequente exclusão do respectivo LICITANTE da etapa de lances. 

7.12.1. Serão considerados inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido 

demonstrada pelo licitante. 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

e prazos máximos para os fornecimentos, definidos neste Edital e em seus anexos. 

8.2. Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com os 

termos deste Edital. 

8.3. Será proclamado classificado e ainda concorrente no certame licitatório, o proponente que 

apresentar a proposta de menor preço por ITEM, e, em seguida, as propostas com preços até 10% 

superiores àqueles, ou as 03 (três) melhores propostas, conforme disposto no art. 4º, VIII e IX da Lei 

nº 10.520/2003 para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes, até a proclamação do vencedor. 

8.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior preço, seguido 

dos demais, em ordem decrescente de valor. 

8.6. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 

8.7. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor 

ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e 

expressa menção na Ata da Sessão. 

8.8. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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8.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as licitantes 

qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 

final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 

8.10.1. Será considerada como mais vantajosa para o Município de Santa Izabel do Pará a 

proposta da licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, proposto e aceito, obtido na forma 

da condição anterior; 

 

8.10.2. Atenda às condições deste edital; Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada quanto aos serviços definidos neste Edital e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.11. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor 

preço, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

8.11.1. Se o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela Administração Municipal 

de Santa Izabel do Pará; 

8.11.2. Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e examinada, 

quanto aos serviços e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou 

seja, a de menor preço; 

8.11.3. Se não for aceita a proposta escrita de menor preço; 

8.11.4. Se a licitante detentora do menor preço desatender as exigências habilitatórias; 

 

8.11.5. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 8.11.3 e 8.11.4, serão examinadas as 

ofertas seguintes e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a 

proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

 

8.11.6. Na hipótese do subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido o melhor preço. 

 

8.11.7. Ocorrendo a hipótese de apenas um licitante presente, o Pregoeiro, considerando que o 

produto é de natureza essencial para os interesses da Administração, e se do cancelamento do 

certame advier prejuízos ao erário municipal, poderá concluir o certame, e, após aberto o envelope 

de proposta, solicitará do proponente a apresentação de um único lance que não poderá ser inferior 

a 5% (cinco por cento) do valor proposto. 

8.12. Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME 

ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto 

no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.12.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.12.1.1. A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada 

será convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar 

nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena 

de preclusão do exercício do direito de desempate; 

 

8.12.1.2. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam 

dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 
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8.12.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem 

no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o fornecimento 

licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

8.14. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital 

quanto à “proposta” e à “habilitação”, será a respectiva licitante declarada classificada, observada 

as disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.15. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 

convocatório, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor 

e a ele adjudicado o objeto deste Edital. 

8.15.1. DA PROPOSTA CONSOLIDADA - A proposta vencedora só será 

adjudicada/homologada, quando esta apresentar ao pregoeiro a proposta final, adequada aos novos 

valores unitários e totais resultantes dos lances finais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso 

não cumpra esse período estará automaticamente desclassificada, sendo convocada a empresa com 

oferta subsequente, e sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste Edital; 

8.15.2. A planilha da Proposta de Preços Consolidada, deverá ser encaminhada a CPL, no 

prédio na Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará localizado na Av. Barão do Rio Branco, 1060 

- Centro - Santa Izabel do Pará. 

8.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 

anexos. 

8.17. Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, será 

inabilitado, e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante 

seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, 

até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

 
9 - DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) 

 
9.1. Com vista à habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar envelope lacrado 

contendo na parte frontal os seguintes dizeres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Documentação dos Sócios ou diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________ 
CNPJ: _______________________ 

 
ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 

PREGÃO 022/2017 - PMSIP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA 
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c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor e suas alterações, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades 

por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da 

diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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. 

 

f) Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser apresentada 

declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei, assinada por Sócio, Dirigente, Proprietário ou 

Procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

 

g) As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº 123/2006, deverão 

apresentar toda a documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva. 

 

9.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

c) Certidão de regularidade para com as fazendas Federal e União (certidão de tributos federais 

e dívida ativa da união), Estadual (Tributária e não Tributária) emitida no site 

(www.sefa.pa.gov.br) no caso de empresas com sede no Pará e Municipal, devendo esta 

última ser do domicilio ou sede do licitante, e se possuir filial no Município de Santa Izabel do 

Pará/Pa; 

 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por Lei. Emitida no site (www.caixa.gov.br). 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, consoante exigência do art. 3º, da Lei 12.440, de 

07/07/2011 e art. 27, V, da Lei 8.666/93. O sistema para emissão da certidão já se encontra 

disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho, no link 

http://www.tst.gov.br/certidao, e desde o dia 04/01/2012 está disponível no portal do TRT8 

(www.trt8.jus.br). 

 

9.4. Os documentos referentes à Habilitação poderão ser apresentados em cópias simples, 

mas acompanhados com os originais para serem autenticadas por membro da equipe de apoio do 

Pregão, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas. Exceto as certidões 

emitidas via internet que deverão ser originais, ou quando estes forem publicados em diário oficial. 

 

http://www.sefa.pa.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.gov.br/certidao
http://www.trt8.jus.br/
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Em nenhuma hipótese se aporá carimbo de “confere com o original” em cópia tirada de cópia 

autenticada. Tal cópia simples é o mesmo que documento não apresentado. (ver art. 32, da Lei 

8666/93). 

9.5. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 

não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das 

propostas. Exceto os atestados de capacidade técnica que não tem validade. 

 

9.5.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que 

apresente alguma restrição. 

9.5.2. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 

regularidade fiscal das microempresas, das empresas de pequeno porte e do microempreendedor 

individual, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147, de 07/08/2014. 

9.5.3. O § 1º, do art. 43, da Lei complementar 147/2014, estabelece: 

9.5.4.  A(s) empresa(s) vencedora(s) que não apresentar(em) os documentos dentro do 

prazo estabelecido acima mencionado, será(ão) considerada(s) inabilitada(s), passando para 

segunda colocada, subsequente. 

9.5.5.  Caso o envelope de documentação da segunda colocada não tenha sido aberto na 

sessão, será convocada a(s) licitantes(s) terceira colocada para ser analisada sua documentação. 

 

 

9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

b) As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, deverão 

comprovar a Escrituração Contábil Digital-ECD por meio de recibo de entrega junto à Receita 

Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço Patrimonial do último exercício social 

exigível. 

 

c) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis assim apresentados: 

 

I - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

a) Publicados em Diário Oficial; 

 

b) Publicados em jornal de grande circulação; e 

 

c) Por fotocópia registrada e autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

com a Certidão de Regularidade Profissional de quem assinou o balanço que comprovem a 

boa situação financeira. 

 

II- Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
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a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou  

b) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados e 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, com a Certidão de 

Regularidade Profissional de quem assinou o balanço que comprovem a boa situação 

financeira; 

 

III- Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123, de 2006-Lei das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES”: 

a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou 

b) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados e 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, com a Certidão de 

Regularidade Profissional que assinou o balanço que comprovem a boa situação financeira; 

 

IV- Sociedade criada no exercício em curso: 

a) por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

9.6.1 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador, 

devidamente registrado e comprovado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

9.6.2 - A partir dos dados de Balanço, deverão ser calculados os seguintes índices como condição 

para a habilitação, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;  

ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;  

IGE= Índice Grau de Endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

 
 
          

 

𝐼𝐿𝐶 =
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸
  ≥  𝟏, 𝟎𝟎 

 

 

𝐼𝐿𝐺 =
𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝑉𝐸𝐿 𝐴 𝐿𝑂𝑁𝐺𝑂 𝑃𝑅𝐴𝑍𝑂

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸
 ≥  𝟏, 𝟎𝟎 
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𝐼𝐺𝐸 =
𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸

𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 

 

 

9.6.3.  - De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2003) o pequeno 

empresário não é obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial. 

9.6.4  - Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 

1.179 da Lei nº 10.406/2003, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da 

Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (LC 123, art. 68). 

9.6.5  - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 

empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação. 

 

9.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
9.7.1 - Um ou mais atestados ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de 

produtos compatíveis em características e quantidades com o objeto deste Pregão. 

 
9.7.2 - No caso de atestados ou declaração de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito privado, este deverá ser assinado por responsável legal da empresa, a ser comprovado por 
cópia do contrato social ou procuração pública, no caso de procurador, acompanhado com 
documento de identificação, e com assinatura reconhecida sua firma em cartório 
 
9.7.3 - Ficha Cadastral - Pode ser encontrada também no site da ANP ou solicitada através do CRC, 
cujo formulário deverá ser encaminhado devidamente preenchido e assinado com a firma do 
representante legal da empresa reconhecida em cartório. 
 
9.7.4 - Cópia autenticada do alvará de funcionamento, expedido por Prefeitura Municipal de Santa 
Izabel Contemplando a atividade de revenda de GLP ou, caso a licitante não seja do município, 
apresentar cópia autenticada do alvará de funcionamento do município da licitante e apresentar 
DECLARAÇÃO SE COMPROMETENDO EM INSTALAR A ESTRUTURA NO MUNICPIÍO DE 
SANTA IZABEL EM ATÉ 30 DIAS. 
 
9.7.5 - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que contemple a 
habilitação para a atividade de revenda de GLP, contendo a capacidade de armazenamento das 
instalações em quilogramas de GLP ou a classe de armazenamento, de acordo com a Portaria DNC 
nº 27/96. 
 
9.8. DOS DEMAIS DOCUMENTOS: 
a) Declaração, assinada por representante legal da proponente encaminhada junto com os 

documentos de habilitação, de que: 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, atestando a 

inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório. 

c) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
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trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, 

do art. 7º, da Constituição Federal de 1988. 

d) A exigência de declaração, sob penas da lei, a ser apresentada pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte de que cumprem os requisitos legais descritos no Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, Instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, estando aptas a 

usufruir o tratamento favorecido estabelecido por aquela Lei. 

e) Declaração de que não possui em seu quadro pessoal, servidores públicos exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência. Administração ou tomada de decisões (inciso III, do art. 9º da Lei 

8.666/93). Esta declaração deverá ser preenchida, conforme modelo em anexo, e enviada junto com 

os documentos de habilitação. 

f) Declaração de empregabilidade ou não de pessoas portadoras de necessidades especiais. Esta 

declaração deverá ser preenchida, conforme modelo em anexo, e envio da documentação de 

habilitação, a qual todos poderão visualizar. 

 

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

a) No prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o disposto 

nos subitens acima; 

b) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 

respectivo: 

a.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

a.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz, podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas, ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a 

conferência pelo Pregoeiro, por publicação em órgão de imprensa oficial, sem prejuízo do disposto 

no item 5.3 deste Edital. 

9.6.7. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e caso ela venha a ser 

contemplada com os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverá ainda apresentar o 

seguinte documento: 

9.6.7.1. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da referida LC, podendo ser utilizado o modelo. 

9.6.8. Será considerado vencedor o licitante que apresentou o menor preço e estiver regularmente 

habilitado. 

9.6.9. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE 

DOCUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO PRESENTE 

EDITAL E ANEXOS. 

 
9.6.10. - O B S E R V A Ç Ã O 
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a) O Pregoeiro, sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal na 

internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica-CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF nº 200, de 

13/09/2003, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados 

extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação; 

 

b) Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e 

também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos; 

 

c) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos 

e Documentos; 

 

d) As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins 

desta licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data 

prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentos de 

Habilitação”, salvo quanto a Certidão e/ou Declaração de enquadramento de microempresas 

- ME ou empresa de pequeno porte-EPP; 

 

e) O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser devolvido ao 

final do certame; 

 

f) Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos proponentes presentes; 

 

g) A não apresentação do documento de caracterização da qualidade de titular, diretor, sócio ou 

gerente, ou do procurador, ou a sua incorreção, não inabilitará a licitante, mas será impedida 

de se manifestar e responder por ela, quanto aos lances e quanto ao contraditório. 

 
10 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão (art. 

12, do Dec. 3.555/2000), mediante petição enviada diretamente o Pregoeiro. 

10.1.1. Caberá o Pregoeiro decidir a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quadro) horas. 

 

10.1.2. Acolhida a impugnação ao Edital, será designada nova data para realização do certame, 

exceto quando a alteração não afetar a formulação de proposta. 

10.1.2.1. Caso a decisão não possua o condão de modificar substancialmente a formulação das 

propostas pelas empresas interessadas nesta licitação, não representando, pois, uma inovação e sim 

ESCLARECIMENTO, não se fará necessário o adiamento da abertura da sessão; 

 

10.1.2.2. A decisão será comunicada a todas as participantes interessadas. 

10.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
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10.3.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no final da sessão, de forma imediata e 

motivada, no prazo de até 15 (quinze) minutos, manifestar sua intenção de recorrer, com registro em 

ata da síntese das suas razões. 

10.3.1. Constatada pelo Pregoeiro a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido ao 

recorrente o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contra razões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

10.3.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no 

prazo fixado pelo Pregoeiro, importará preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

10.3.3. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela licitação. 

 

10.3.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

10.3.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.3.6. A sessão pública do Pregão só será concluída depois de declarado o vencedor do certame 

e encerrado prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

 

10.3.7. Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, e constatada a regularidade dos atos 

praticados, será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado 

final da licitação sujeito à homologação pela Autoridade Superior competente, que irá analisar a 

conveniência e oportunidade da contratação e a legalidade dos atos praticados. 

 

10.3.8. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente 

informado, à consideração da autoridade superior, a qual proferirá decisão definitiva antes da 

homologação do procedimento. 
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO  
 
11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

11.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando 

houver recurso, pela própria autoridade competente. 

11.3. Quando a proposta da licitante vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a 

contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos 

for necessário para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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12.1. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições: 

12.2. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses 

12.3. Será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com os 

fornecedores primeiros classificados para o objeto licitado. Se o licitante primeiro colocado 

recusar-se a assinar a ata, ou não puder fornecer o objeto, serão convocados os demais 

classificados que aceitarem fornecer o item licitado pelo preço do primeiro, obedecida a 

ordem de classificação. 

12.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ convocará formalmente os 

fornecedores, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura da Ata de Registro de 

Preços, informando o local, data e hora. 

12.5. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 

durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará. 

12.6. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por 

escrito, o pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste 

Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 

dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos 

habilitatórias e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com 

ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

12.7. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas 

quantidades indicadas no anexo I deste edital, podendo a Administração promover a 

contratação em unidades de acordo com suas necessidades. 

12.8. Caberá ao órgão gerenciador à prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e 

ainda o seguinte: 

12.9. Caberá ao órgão participante à manifestação de interesse em participar do registro de preços, 

sendo responsável pelos dados prestados, providenciando o encaminhamento, ao órgão 

gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas 

especificações ou projeto básico, nos termos da Lei n.º 8.666/93, adequado ao registro de 

preço do qual pretende fazer parte. 

12.10. A elaboração da Proposta de Preços é de inteira responsabilidade do licitante, não lhe 

cabendo a desistência após assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de aplicação 

das penalidades Administrativas cabíveis. 

12.11. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser originada deste certame é a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD, ao qual e 

responsável pelo controle e gerenciamento dos saldos da ATA. 

12.12. Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, durante a sua vigência, prioritariamente por qualquer 

órgão da Administração Pública (Direta ou Indireta) Municipal que não tenha participado do 

certame licitatório na condição de “carona”, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e 

respeitadas as condições e as regras estabelecidas em lei relativas à utilização do Sistema 

de Registro de Preços. 

12.13. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 

gerenciador, ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará, por ofício 

ou e-mail: licitacaosantaizabel@outlook.com, para que este indique os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 
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12.14. Só será autorizada adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão 

integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para 

aquisição ou contratação do órgão gerenciador. 

12.15. As aquisições por entidades não participantes não poderá exceder o estabelecido em lei. 

12.16. Os órgãos não participantes estarão limitados a solicitar a adesão, e, por conseguinte 

contratar no limite de cem por cento dos quantitativos do instrumento convocatório em até 90 

(noventa) dias. 

12.17. O órgão gerenciador está limitado a conceder adesões à ata de registro de preços, no limite 

do quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem. 

 

13. DOS QUANTITATIVOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

13.1. Conforme o especificado no Termo de Referência deste edital (anexo I), o quantitativo referente a 

licitação está respectivamente estabelecido nas seguintes tabelas: 

13.2. -COTA EXLUSIVA ME, EPP E MEI (até R$ 80.000,00) 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND  QTDE 
VALOR 

MEDIO 

TOTAL 

MÉDIO 

1 

Água Mineral, em garrafões de 

Polietileno, com capacidade para 

20(vinte) litros, sem cavidades ou 

rebordos internos que possam reter 

bactérias ou outras impurezas nocivas 

à saúde humana (dentro das Normas 

mais atuais de Segurança e Higiene). 

GARRFÃO  6386   

 

13.3.-COTA PRINCIPAL 

2 

Água mineral sem gás, acondicionada 

em copos plásticos de 200ml, com 

tampa fixa, livre de qualquer tipo de 

resíduo, embalado em caixas com 48 

unidades, apresentando perfeitas 

condições de higiene e manuseio, os 

copos devem apresentar rótulo com 

informações da empresa envasadora, 

dentro dos padrões estabelecidos pelo 

departamento nacional de produção 

mineral – dnpm e agência nacional de 

vigilância sanitária – anvisa, com prazo 

de válidade mínimo de 01 (hum) ano a 

contar da data da entrega. 

CAIXA 4873   
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3 

Gás Liquefeito de Petróleo em botijão 

de 13 Kg (Gás de cozinha). 

Características adicionais: Aquisição 

somente do Gás, os botijões entregues 

serão restituídos à empresa 

fornecedora por outros de posse da 

Prefeitura e Secretarias do Municipio 

de santa Izabel do Para. 

UND 1980   

 

 

13.4. – Quantidades especificadas por agente administrativo: 

 

 
14- DA EMISSÃO DAS SOLICITAÇÕES E DO PRAZO DE ATENDIMENTO 

 
12.1. O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata e/ou Contrato 

estará sujeito às sanções previstas neste Edital e Anexos. 

12.2. Quando comprovada a hipótese acima descrita, a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado na ATA. 

12.3. O objeto em aquisição deverá ser entregue de acordo com a indicação, por intermédio de 

ofício, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

 
13 - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 
13.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste Edital caberão a servidor 

indicado pela PMSIP, a qual determinará o que for necessário para regularização de faltas ou 

defeitos, nos termos do art. 67, da Lei federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu 

substituto legal. 

13.2. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Prefeitura Municipal de Santa Izabel 

do Pará deverão ser solicitadas formalmente pelo fornecedor, à autoridade administrativa 

imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas 

convenientes. 

Nome: 
Qtd. Anual de Água 

Mineral 20 L: 

Qtd. Anual de Água 
Mineral copo de 200 ml 

(pct com 48 und.): 

Qtd. Anual Gás 
GLP 13 KG: 

Sec. Mun. De Administração e 
Finanças - SEMAD 

480 00 48 

Sec. Mun. De Educação - 
SEMED 

350 4000 1300 

Sec. Mun. De Saúde - SMS 4320 50 372 

Sec. Mun. De Assistencia 
Social – SEMTEPS 

696 208 192 

Sec. Mun. De Agricultura – 
SEMAGRI 

48 15 36 

Sec. Mun. De Meio Ambiente – 
SEMMAS 

60 60 24 

Sec. Mun. De Transporte 96 40 00 

Sec. Mun. De Cultura 144 500 08 

Sec. Mun. Obras 192 00 00 

TOTAL 6386 4873 1980 
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13.3. O fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

13.4. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 

e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 

próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 

irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, 

sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato o Município dos 

prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 

 
14- DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

 
14.1. A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas fixadas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/09/90. 

14.2. A contratação decorrente desta licitação terá o termo contratual que deverá ser assinado pelas 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da convocação encaminhada ao licitante 

vencedor. 

14.3. O prazo de convocação a que se refere o subitem 14.2, poderá ter uma única prorrogação 

com o mesmo prazo, quando solicitado pelo licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

14.4. Consideram-se como parte integrante do contrato, os termos da proposta vencedora e seus 

anexos, os documentos de habilitação, bem como os demais elementos concernentes a licitação, 

que serviram de base ao processo licitatório. 

14.5. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do 

Adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e Estadual, estiverem com os prazos de validade vencidos, o 

órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 

do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

14.6. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico hábil de informações, o Adjudicatário será 

notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 

trata o subitem supra, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

14.7. Quando o Adjudicatário, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, não apresentar a 

situação regular de habilitação exigida neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, será 

convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas 

à celebração da contratação. 

14.8. Para fins de contratação, o licitante classificado que recolha encargos sociais ou tributos 

diferenciados, deverá informar a Secretaria de Administração e Finanças quando da assinatura do 

mesmo. 
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14.9. O licitante vencedor do presente certame estará obrigado a fornecer quantitativos superiores 

ou inferiores àqueles contratados, em função do direito de acréscimo ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento), de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

14.10. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão 

dos respectivos limites de fornecimento. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
15.1. DO CONTRATANTE: 

 
a) A responsabilidade de fornecer todas as informações necessárias e que estiverem 

disponíveis para o atendimento e desenvolvimento dos serviços para a contratação; 

 

b) Notificar por escrito a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades no atendimento e desenvolvimento dos serviços; 

 

c) Indicar um gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato; 

 

d) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas no contrato; 

 

e) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços; 

 

f) Fiscalizar a execução dos serviços, através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências previstas a CONTRATADA, que atenderá ou justificará de 

imediato. O não atendimento sujeitará a CONTRATADA as penalidades previstas no 

Contrato; 

 

g) Aplicar as penalidades previstas, na hipótese de a CONTRATADA não cumprir o contrato, 

mantidas as situações normais de execução dos serviços, arcando a referida com quaisquer 

prejuízos que tal ato trouxer a CONTRATANTE. 

 
15.2. DA CONTRATADA: 

 

a) O Fornecimento e atendimento na execução dos serviços deverão estar de acordo com as 

especificações deste Edital; 

 

b) A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos danos causados diretamente a Administração ou 

a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, objeto desta 

licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de 

a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução dos referidos 

serviços; 

 

c) A CONTRATADA responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, 

previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências relativas ao objeto 



 

 

 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

 
Processo nº. 837/17 

contratual, respondendo, especificamente, pelo fiel cumprimento das Leis Trabalhistas e 

Legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para executar os serviços contratados; 

 

d) A CONTRATADA assumirá as responsabilidades de pagamentos de todos os impostos, taxas 

e quaisquer ônus de origem Federal, Estadual e Municipal, ou que vierem a ser criados, bem 

como quaisquer encargos Judiciais ou Extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive com 

relação a terceiros, em decorrência de celebração do contrato e da execução dos serviços 

previstos; 

 

e) Na vigência do contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

subsequentes a entrega dos objetos em questões, para comprovar junto ao CONTRATANTE, 

todos os pagamentos legais e obrigatórios efetuados, inerentes à execução do objeto 

contratual; 

 

f) Dar início a execução do contrato a partir da data da emissão do pedido, expedido pelo 

CONTRATANTE; 

 

g) Responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução da entrega do objeto do contrato, 

na forma da legislação em vigor; 

 

h) Respeitar rigorosamente a legislação em vigor, bem como relativa à execução do objeto 

licitado; 

 

i) Cumprir as recomendações técnicas da PMSIP; 

 

j) Manter durante toda a duração do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações. 

 
16 - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

 
16.1. O prestador contratado poderá ter o seu contrato cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

16.1.1 A pedido quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das prestações/aquisições, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido dos serviços; 

 

16.1.2. Por iniciativa do Município, quando o fornecedor contratado: 

a) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

b) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

 

c) Não cumprir as obrigações decorrentes do contrato; 

 

d) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes do 

PRESENTE PREGÃO; 
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e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no 

contrato ou nas solicitações dele decorrentes. 
 
17 – DOS PAGAMENTOS 

 
17.1. O pagamento devido será efetuado após o fornecimento dos serviços solicitados formalmente 

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

17.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços discriminados, 

acompanhada de recibo. 

17.3. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade na fatura emitida, a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças notificará por escrito a CONTRATADA para que sejam procedidas as 

devidas correções: 

17.3.1. Caso o problema seja detectado nos 05 (cinco) primeiros dias úteis após entrega da fatura 

pela CONTRATADA, a contagem do prazo de pagamento será reiniciada após a nova entrega da 

fatura com as correções efetuadas; 

17.3.2. Por outro lado, se a Secretaria Municipal de Administração e Finanças perceber algum 

erro na fatura após o 5º (quinto) dia útil da entrega da mesma, o prazo de pagamento será 

interrompido, prosseguindo sua contagem quando do recebimento no Protocolo da Secretaria de 

Administração e Finanças documentos corrigidos; 

17.3.3. As faturas para pagamento deverão vir acompanhadas da comprovação de situação 

regular perante o FGTS, Fazenda Federal e Fazenda Estadual. 

17.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir do atesto da Nota Fiscal pelo 
Gestor do Contrato, mediante transferência em conta bancária da contratada. 
 
17.5. Os documentos de cobrança, enviados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
pela CONTRATADA indicada, deverão ser encaminhados, obrigatoriamente, por intermédio do 
protocolo de documentos ao Gestor do Contrato acompanhado do atesto dos serviços. 
 
18 - DAS SANÇÕES 

 
18.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Edital, o Município de 

Santa Izabel do Pará/PA garantirá a prévia defesa da licitante, que deverá ser apresentada no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades 

penal e civil, as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui 

constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) calculada 

sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 

b1) Ficam previstas as seguintes penalidades: 

b1.1) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela não 

executada, podendo o MUNICÍPIO autorizar a continuação do mesmo; 
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b1.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo; b1.3) 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, se o 

serviço prestado for de má qualidade ou em desacordo com as especificações propostas e aceitas 

pelo MUNICÍPIO; 

b1.4) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, até o limite de 10%, 

podendo ser considerado rescindido o contrato após este prazo; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria 

Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal Santa Izabel do Pará, pelo prazo de até 02 

(dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 

da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 

valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do 

valor inadimplido. 

18.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhida na 

Tesouraria do Município, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

18.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 

pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

 
19 – DA FORMALIZAÇÃO POR CONTRATO 

 
19.1. Após a Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças convocará, por escrito, a empresa vencedora durante a validade de sua 

proposta, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação 

oficial pela adjudicatária, comparecer para a assinatura de contrato, cuja minuta encontra-se neste 

Edital, a fim de formalizar o compromisso assumido pelas partes. 

19.1.1. Assinada a Ata de Registro de Preços, serão formalizados quantos contratos forem 

necessários, dentro do quantitativo registrado na Ata, de acordo com a necessidade dos 

participantes com o prestador dos serviços, primeiro classificado para o item; 

19.1.2. O prazo previsto no item 19.1.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 

durante o seu transcurso, for solicitado pelo prestador dos serviços convocado, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pelo solicitante. 

19.1.3..Se a CONTRATADA recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa por escrito, o (a) 

Pregoeiro (a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no Edital e no art. 81 

da Lei n. º 8.666/93 examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a 

ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 

negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso 

representado pela assinatura do Contrato. 
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20. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste 

Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

20.2. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. 

20.3. O Pregoeiro poderá, no interesse da Administração, relevar omissões puramente 

formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a 

lisura e o caráter competitivo da licitação. 

20.4. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração, nos 

casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais 

não tenha dado causa o licitante classificado. 

20.5. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente aos ora fixados. 

20.6. A Administração reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente 

licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, 

não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59, da citada Lei. 

20.7. O Pregoeiro está apto a dirimir as dúvidas que suscite este Pregão, desde que 

arguidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do 

certame, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

20.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que 

rege a Lei nº 10.520/2003, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013 e, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. 

20.9. Ao pregoeiro se reserva a prerrogativa de suspender o pregão a qualquer momento 

para diligenciar no que concerne a quaisquer aspectos das propostas das licitantes 

ou documentação. 

20.10. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
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20.11. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Comum, Foro do 

Município de Santa Izabel do Pará, comhj exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 
Santa Izabel do Pará/PA, 14 de agosto de 2017. 

 
 
 
 

Rosinaldo Ferreira de Freitas  
Pregoeiro 

 
 
Pará 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO  

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13KG, ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 

200ML E RECARGA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA, durante o 

período de 12 MESES conforme especificações e quantidades constantes neste TERMO DE 

REFERÊNCIA, para entrega eventual conforme as necessidades das secretarias, mediante 

requisição do setor competente 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação do fornecimento dos materiais visa a suprir a necessidade contínua de água 
mineral para todas as Secretarias Municipais do Município de Santa Izabel do Pará, a fim de atender 
aos seus funcionários  e administrados e/ou durante o exercício de 2017, conforme o limite de 
vigência contratual previsto no artigo 57 da Lei 8.666/93, sendo considerado como quantidade 
estimativa o consumo realizado durante os últimos meses, estipulado o parcelamento do 
fornecimento conforme disponibilidade de espaço para armazenamento. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 3.1. O quantitativo anual estimado para o fornecimento objeto da contratação é de acordo 

com a tabela que segue . 

 3.2. As recargas deverão ser providenciadas mediante requisição, em forma de ordem de 

fornecimento emitida por servidores previamente designados pelas Secretárias Municipais.  

3.3. Poderá haver aumento ou redução no número de recargas/agua, pois as mesmas se 

darão em função do consumo, obedecendo sempre o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos 

termos do artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93.  

3.4. Os botijões deverão possuir rótulo indicando prazo de validade e lacre de garantia.  

3.5 Os garrafões deverão: 

I – possuir lacre de segurança, sem indício de violação; 

II – apresentarem-se intactos, sem amassamentos, rachadura, ranhuras, remendos, ou deformações do 

gargalo; 

III – apresentar rótulo padrão da água que deverá conter o nome da fonte, natureza da água, localidade, data e 

número da concessão, nome do concessionário, constante físico-químico, volume do conteúdo de indicação do 

mês, ano de envasamento e do prazo de validade; 

IV – indicarem o prazo de validade superior a 40 (quarenta) dias, contados da data de efetuação da entrega 

nas Secretarias Municipais do Município de Santa Izabel do Pará. 
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3.6. VISANDO A CELERIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ 

POSSUIR ESTABELECIMENTO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O FORNECIMENTO DE GÁS E 

ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO, OU, CASO SEJA VENCEDORA, SE COMPROMETER EM INSTALAR A 

ESTRUTURA EM ATÉ 30 DIAS. 

3.7. O transporte dos botijões ficará por conta da empresa CONTRATADA. 

4. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA  

4.1. Será o menor preço, conforme art. 45 – Inciso I - Lei 8.666/93.  

5. CONDIÇÕES DA ENTREGA  

5.1. Os materiais deverão ser entregues nos endereços conforme planilha do item 9.1, no 

horário compreendido entre as 08:00 e 18:00, e no prazo máximo de (2) duas horas contadas a partir 

do horário de solicitação do fornecimento, feita por servidor(es) designado(s) por este Órgão. A 

entrega do material deverá ser feita por funcionário devidamente identificado. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, o 

CONTRATANTE deverá: 

 6.1. Permitir o acesso da CONTRATADA nos locais de entrega dos materiais, quando da 

execução do contrato, respeitadas as normas internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE; 

 6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

funcionários da CONTRATADA;  

6.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do 

fornecimento, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização; 

 6.4. Acompanhar e fiscalizar rigorosamente o cumprimento deste contrato, verificando a 

qualidade do fornecimento executado;  

6.5. Rejeitar qualquer fornecimento considerado insatisfatório, determinando que seja refeito 

no prazo a ser estipulado pela fiscalização do contrato; 

 6.6. Efetuar o pagamento do fornecimento executado, conforme condições estabelecidas no 

contrato, e conferir as notas fiscais, atestando-as;  

6.7. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto 

deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

6.8. Comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos 

órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as 

características e os valores pagos à CONTRATADA, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº 

4.320/64. 
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 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a 

CONTRATADA deverá:  

7.1. Cumprir tudo o que dispõe este Termo de Referencia, incluindo os prazos e os 

procedimentos a serem adotados na execução do fornecimento;  

7.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requisitos referentes à 

empresa, exigidos neste Projeto; 

 7.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia 

anuência do CONTRATANTE;  

7.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

 7.5. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar na execução dos serviços; 

 7.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente;  

7.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;  

7.8. Responsabilizar-se pelo transporte dos botijões, os quais deverão ser entregues nos 

endereços conforme planilha ANEXO II,  no horário compreendido entre as 08:00 e 18:00, e no prazo 

máximo de 24 horas contadas a partir do horário de solicitação do fornecimento;  

7.9. Apresentar o Alvará de Funcionamento, o Alvará (Certificado de Conformidade) expedido 

pelo Corpo de Bombeiros, o Alvará da Agência Nacional de Petróleo – ANP e o Registro Sanitário, 

atualizados; 

 7.10. Efetuar, em caso de defeito no botijão, a substituição do mesmo no prazo de 24 horas 

contadas a partir da comunicação;  

7.11. Providenciar para que os funcionários responsáveis pelas entregas estejam 

devidamente identificados; 

 7.12. Providenciar as recargas mediante as ordens de fornecimento emitidas por servidores 

previamente designados pela Administração.  

8. DO PAGAMENTO  

8.1. Após verificado que o material se encontra de acordo com as exigências contidas neste 

Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 

apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, 

por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 15 

(quinze) dias, contados da data do adimplemento de cada parcela.  
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8.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura, a declaração prevista no art. 4º da Instrução Normativa n.º 1234-RFB, de 11 de 

janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(ais), em duas vias. 

 8.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 

federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1234-RFB, de 11 de janeiro de 

2012.  

9. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

 

9.1. Quantidades totais e especificações gerais do objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND  QTDE 

1 

Água Mineral, em garrafões de Polietileno, com capacidade para 20(vinte) 

litros, sem cavidades ou rebordos internos que possam reter bactérias ou 

outras impurezas nocivas à saúde humana (dentro das Normas mais atuais de 

Segurança e Higiene). 

GARRFÃO  6386 

2 

Água mineral sem gás, acondicionada em copos plásticos de 200ml, com tampa 

fixa, livre de qualquer tipo de resíduo, embalado em caixas com 48 unidades, 

apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, os copos devem 

apresentar rótulo com informações da empresa 

envasadora, dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de 

produção mineral – dnpm e agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA, 

com prazo de válidade mínimo de 01 (hum) ano a contar da data da entrega. 

CAIXA 4873 

3 

Gás Liquefeito de Petróleo em botijão de 13 Kg (Gás de cozinha). 

Características adicionais: Aquisição somente do Gás. Os botijões entregues 

serão restituídos à empresa fornecedora por outros de posse da Prefeitura e 

Secretarias do Município de santa Izabel do Para. 

UND 1980 

 

9.1.2. Quantidades especificadas por agente administrativo: 

Nome: 
Qtd. Anual de Água 

Mineral 20 L: 

Qtd. Anual de Água 
Mineral copo de 200 ml 

(pct com 48 und.): 

Qtd. Anual Gás 
GLP 13 KG: 

Sec. Mun. De Administração e 
Finanças - SEMAD 

480 00 48 

Sec. Mun. De Educação - 
SEMED 

350 4000 1300 

Sec. Mun. De Saúde - SMS 4320 50 372 

Sec. Mun. De Assistencia 
Social – SEMTEPS 

696 208 192 

Sec. Mun. De Agricultura – 
SEMAGRI 

48 15 36 

Sec. Mun. De Meio Ambiente – 
SEMMAS 

60 60 24 

Sec. Mun. De Transporte 96 40 00 
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9.1.3. Agente Administrativos: 

Unidade de Atendimento Endereços 

SEMTEPS SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

Av. Francisco Amancio, s/n – Centro 

SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

Rua José Amancio, s/nº - Centro 

SEC. 
SAUDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Av. Francisco Amancio, 1382 - Centro 

SECULTD SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E DESPORTO 

Av Antonio Lemos, s/n - Nova Brasilia 

SEMAD SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Av. Barão do Rio Branco, 1060 - Centro 

SEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE 

Av Dr. Mata Bacelar – Centro 

SEMAGRI SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA 

Av. Barão do Rio Branco, 1060 - Centro 

SEMOP SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Av. Barão do Rio Branco, 1060 - Centro 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

____________________________________ 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

Sec. Mun. De Cultura 144 500 08 

Sec. Mun. Obras 192 00 00 

TOTAL 6386 4873 1980 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxx/2017 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RELATIVA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2017- PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL/PA 

 

Aos _____ dias do mês de __________ do ano de 2017, a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, 

Sr.___________, brasileiro, CPF/MF nº _____________, domiciliado e residente nesta cidade, após ter 

homologado a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº 0xx/2017-/PA, nos termos da 

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Decreto Federal n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, 

Decreto Federal n.º 5. 504 de 05 de agosto de 2005, Decreto Federal n.º 3.555 de 08 de agosto de 2000, e 

Decreto Estadual n.º 967 de 14 de maio de 2008, os quais dispõe sobre a exigência de utilização do Pregão, 

preferencialmente na forma Eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, pela Administração Publica, 

assim como também o Decreto Estadual nº 876, de 29 de outubro de 2013 (Regulamenta o Sistema de 

Registro de no âmbito da Administração Pública Estadual); a Portaria Interministerial n.º127 de 29 de maio de 

2008, a qual estabelece normas relativas as transferências de recursos da União, mediante convênios e 

contratos de repasse da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 

de 2006, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002, Decreto n.º 2.069, de 20 de fevereiro de 2006 e 

suas respectivas alterações, bem como os Decretos Estaduais n.ºs 877 e 878, publicados em 01/04/2008, 

RESOLVE: Registro de Preços para aquisição de XXXXXXXXXX, para atender as: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e demais condições contidas no Termo de 

Referência, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência 

deste Edital (Anexo I), oferecidos pela proposta classificada em primeiro lugar, para o item, nos termos deste 

Edital, no certame acima mencionado, da(s) seguinte(s) empresa(s): 

1. ______(...nome da empresa...)______________, com sede em _____(...município...)____ na 

____(...endereço completo...)___, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___.___.___/____-__, representada neste ato 

por _____(...nome completo...)____, ______(...qualificação: nacionalidade, estado civil, profissão...)_____, 

portador da Carteira de identidade ____(...nº, órgão emissor, UF...)___ e CIC/MF nº ___.___.___-____; 

 

2. ______(...nome da empresa...)______________, com sede em _____(...município...)____ na 

____(...endereço completo...)___, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___.___.___/____-__, representada neste ato 

por _____(...nome completo...)____, ______(...qualificação: nacionalidade, estado civil, profissão...)_____, 

portador da Carteira de identidade ____(...nº, órgão emissor, UF...)___ e CIC/MF nº ___.___.___-____; e 

 

Observadas as condições dispostas nas Cláusulas que se seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto da presente Ata o Registro de Preços para eventual contratação de 

empresa (as) especializada (as) no fornecimento de XXXXXXXXXXXXXXXX, para 

atenderXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de 

acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico Nº 0xx/2017-

/PA e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante esse prazo de validade, a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

não será obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na CLÁUSULA PRIMEIRA, 

podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie à(s) empresa(s) detentora(s). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as 

alterações posteriores, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantido a(s) sua(s) 

detentora(s) o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A presente Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada, de pleno 

direito: a) pelo Governo Municipal, quando: 1 – a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações constantes 

desta Ata; 2 – a(s) detentora(s) recusar(em)-se a cumprir o objeto desta Ata e o Governo Municipal não aceitar 

a justificativa; 3 – o preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado. b) pela(s) detentora(s), 

quando, mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências 

desta Ata de Registro de Preços. A solicitação deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 

facultada ao Governo Municipal a aplicação das penalidades previstas no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 

0xx/2017-/PA e na Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - O órgão participante encaminhará formalmente, através de ofício, ao órgão 

gerenciador da Ata de Registro de preço os respectivos quantitativos, valores e descrição, em papel timbrado, 

do item relativo a referida Ata, quando de sua utilização, para o endereço eletrônico 

licitacaosantaizabel@outloo.com. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da Ata de Registro de Preços 

são os constantes desta Ata, de acordo com as propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP N. 

0xx/2017-/PA, como segue: 

 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

ITEM DESCRIÇÃO/ UNIDADE  QUANT. VLR 

UNITARIO 

VLR TOTAL 
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ESPECIFICAÇÃO 

      

      

      

      

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços referidos nesta Cláusula incluem todos os impostos, taxas, fretes, etc. 

que incidam sobre a transação, na forma do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço SRP Nº 

0xx/2017-/PA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços indicados nesta Cláusula serão válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da assinatura desta Ata. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em toda Nota de Empenho decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas 

e condições do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 0xx/2017 /PA, que integra o presente instrumento como se 

nele transcrito estivesse. 

CLÁUSULA QUARTA - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser originada deste certame é a 

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD; 

CLAÚSULA QUINTA - Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório na condição de “carona”, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e respeitadas as condições e as regras estabelecidas em Lei, 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Municipal. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 

gerenciador, ao setor de licitação da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, por ofício ou e mail 

licitacaosantaizabel@outlook.com, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 

serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

PARAGRAFO SEGUNDO - As aquisições por entidades não participantes não poderá exceder o estabelecido 

em Lei. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Os órgãos não participantes estarão limitados a solicitar a adesão, e, por 

conseguinte contratar no limite de cem por cento dos quantitativos do instrumento convocatório. 

PARAGRAFO QUARTO - O órgão gerenciador está limitado a conceder adesões à ata de registro de preços, 

no limite do quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para o órgão gerenciador e órgão 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA SEXTA - O quantitativo estimado que possa ser adquirido pelos órgãos não participantes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – É de exclusiva responsabilidade da(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata de 

Registro de Preços a forma de execução dos fornecimentos, não podendo, entretanto, modificar as 

especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 0xx/2017-/PA, salvo se expressamente 

autorizado, em documento Aditivo a esta Ata. 

CLÁUSULA OITAVA - Os pagamentos relativos aos fornecimentos serão realizados pelos órgãos e entidades 

estaduais através de crédito em conta corrente da(s) empresa(s) detentora(s), conforme notas de empenho, 

devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura, o nome/número da agência, localidade e número da 

conta corrente, bem como o comprovante do recolhimento do “FGTS” e “INSS”. 

CLÁUSULA NONA – A(s) detentora(s) da presente Ata de Registro de Preços estão obrigada(s) a atender 

todas as solicitações efetuadas pela Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, durante seu período de 

vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, 

sujeitará as detentoras às sanções previstas na legislação vigente, do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 

0xx/2017-/PA, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de 

cessão ou transferência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A(s) detentora(s) assume(m), como exclusivamente seu(s), os riscos e as 

despesas decorrentes do objeto fornecido, mão-de-obra e transporte, necessários à boa e perfeita execução 

do objeto desta Ata. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela(s) detentora(s) com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou 

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da 

execução da presente Ata de Registro de Preços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A(s) detentora(s) manterá(ão), durante toda a vigência desta Ata, as condições de 

habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Santa Izabel do Pará/PA, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que porventura surgirem na 

execução da presente Ata de Registro de Preços. 

Belém - PA, ______ de ___________ de 2017. 

 
____________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 
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Representante legal da Empresa/ Razão Social do licitante - CNPJ 

ANEXO III 

PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO) 

 

Licitante:                                                       CNPJ: 

Endereço:   

Telefone:                                       Fax:                                  Email 

Dados Bancários para pagamento: 

Banco:                                           Agência:                           Conta corrente:                             

Validade da proposta: 

Validade/garantia do material: 

Prazo de entrega: 

 

ITEM OBJETO EMBALAGENS UND QTD 

VLR 

UNITÁRIO 

MÉDIO 

VLR TOTAL 

MÉDIO 

       

       

VALOR GLOBAL TOTAL  

 

 

 

 

 

P.S: Quadro meramente ilustrativo. 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÕES 

(MODELO) 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 0000/2017 –  

Processo nº: .......... 

______________(...nome da empresa...)________________, inscrita no CNPJ n° ____.____.____/____-__, 
por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra) ____________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade no _________(...número, órgão emissor e unidade da federação...)________ e do CPF nº 
____________-___, DECLARA: 

Para os devidos fins, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, que 
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal de 1988 e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 
de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 05 de setembro de 2002, pois não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: (se houver) emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 

Para todos os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo da nossa habilitação e que não estamos 
declarados inidôneos e nem suspensos em qualquer órgão das esferas da Administração Pública, e que a 
empresa não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação, ocorrido após a emissão do CRC 
apresentado, bem assim estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências, posteriores, nos termos do 
art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Para fins de direito que irá cumprir com a obrigação de fornecer o objeto deste certame, nas condições 
estabelecidas em edital. E, ainda, que para fins de inspeção do Órgão, se assim preferir, as sementes estão 
armazenadas na (endereço completo e telefone do contato). 

DECLARA, para fins do disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará, que possui em seu 
quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência. 

DECLARA, que não possui em seu quadro pessoal, servidores públicos exercendo funções técnicas 
da, comerciais, de gerência. Administração ou tomada de decisões (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93). 

DECLARA, para os devidos fins, que possui (ou não) em seu quadro de empregados um percentual 
mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição 
do Estado do Pará, em função de possui menos (se for o caso) de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de 
pessoal. (ATENÇÃO AO TEXTO)  

Assinatura do representante da empresa 

___(...Cidade – UF...)___, ___ de __________ de 201X. 

(Local e data)___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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