
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO NO 0612022

P Roc Es S o AD M l N I ST RATIVo No 20220221,001 l 

'PL/P 
M M

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS

O MUNtcÍplO DE MUANA por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ,

for intermedio de trá pt.góeira, sediada na Praça 28 de Maio, no 43, Bairro: Centro'

cEp: 6g.g25-000 - trltuanãlpA, cNPJ: 05.105.200/0001 -22, realizará licitação para

REGISTR9 DE PREÇôS, n, modalidádã pnrcno, na forma ELETR9NICA, do tipo

,áÀor preço por itãm, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do

Decreto no 10.O24l2O1g, da lnstruçâo Normativa SLTI/MPOG no 2, de 11 de outubro

de 2010, da r-ei Cãnrpfementar ná 123, de 14 cle dezembro de?!9-6 e 1,4712014 e

155t2016, Decreto n" 7.89212013 e 8'538 de 6 de outubro de 2015' aplicando-se'

subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências

estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 0510412022

Horário: 11h
Local : www,pojtaldeÇorn praEp ubl ipa§ cQrn h t"

1, DO OBJETO
1.1,O objeto cta presente licitação e o REGI§TRO DE PREÇO PAR{EVENTUAL

coNTRATaçÀõ oe Eúpnrsa ESPEçIALIZADA EM SERVIÇ-95. 
-DE

ãüôiiiÀõÃõ pe Avtsos E Aros oFlclAls Do MUNIcíplo oE MUANA,

TA;S CoMo: AVISOS DE LICITAõó-ES, EXTRATOS, CITAç9ES E DEMAIS

ATOS DE INTERESSE DO MUNiCíplO, para atender as necessidades da

prefeitura wuniãipat, Secretarias Vinculadas e das Secretarias Municipais de

Saúde e f Júôrção, conforme ÇoncliçÕes, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos'

1.2.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de

Referência.
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2. DO ORGÃO GiL. lJ\J, Vl\vnv vr

2.1 .O orgão gerenciador será a PreÍeitura;

2.2.Sera participante os seguintes órgãos:

2.L 1.' Secretaria Municipalde EduçaçãQ, e

2.1.2. Secretaria MuniciBál de SaÚde'

ã i"J^ã;àà".;à'i#;i.- é o nívet básico do iesistro cadastral no
r!,:.^ -^4^ .J^^ i^taraocaÀnc

www portqlOecoqlnr;.spu'qicdlpqrl br 9i: g"]T,'rte a participação dos interessados

em sua forma eletrÔnica'
iniciado no Portal
com a solicitação3.2. O cadastro no "Portal ã'e Compras PÚblicas" poderá

Compras no
login e senha
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da senha, ainda que Por terceiros'
3.5" A perda Oa senf,ã ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente

aoprovedordosistemaparaimediatobloqueiodeacesso.

4. DA PARTICIPAÇÃo No PREGÃO
4.1 Poderão participar deste Pregáo interessados cujo ramo-.de. atividade seja

compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos

pertinentes e os que estejam cónr 
'Credenciamento regular no Sistema de

cadastrarnento LJnificado de Fornecedores - slcAF, conforme disposto no §3o do

artigo Bo da lN SLTIiMPOG n0 2, de 2010'

+.2í\ao poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1proibiOos Oe pàiiicipár de licitaçÕes e celebrar contratos administrativos' na

forma da legislação vigente;
4.2.2É.slrangeiros 

-qurã 
não tenham representa.ção le,gal no Brasil com poderes

expressos para ,"ceber citação e responcler administrativa ou judicialmente;

4.2.3eue se enquadr., ná, vedaçbes previstas no artigo 90 da Lei no 8'666' de

í oo'1.

4.2,4Queestejam sob falênçia, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de

credores, concordata ou insolvência, em proiessô de dissolução ou liquidação;

4.2'5 Entidades empresariais que estejam reunidas.em consÓrcio;

4.2.6 Entidro.r urõrãtátiãit controlaáoras, coligadas ou subsidiárias entre si'

5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1, O licitante deverá eneaminhar a proposta por-meio do sistema eletrÔnico até a

data e horário marcados para abertura'da sessão, quando, então' encerrar-se-á

automaticamente a fase <je recebimento de propostas-

5.2. Todas as referências de tempo ná ÉOiiat, no aviso e durante a sessão pública

observaráo o horário de BrasÍlia - DF'

S.3. O licitante r"ií *ponsável por todas as transaçÕes que forem eÍetuadas em

seu nome no *iri"rnu'eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
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propostas e lances.
E:;:i'.ffi.Eirã'à'ãi'Litante acompanhar as operaçÕe? n? sistema eretrônico durante a

-..- l..^açr^nía Áa narda rlc
:"1Jff H B I [à1 J' 

"É'ã 
Ü;. ,tiffi ;' ôilá'; r i' 

? 11 :ll: 9 "::! i:i:': *, J :il-1 i :
;a:li.5,";ffi" il ffiililá;.à: o" quaisquer mensasens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão,
5.S, Até a abertura'dísessão, os licitantes poderáo retirar out substituir as propostas

apresentadas.
s.6. o licitante deverá enviar,çua,PIgp.g§trfl rlJ9dial?,tq,g,preenchimento' 

no sistema

eletrÔnico, clos seg ui ntes cam po§ír"l u': i i r:i'ri'-ltr'i:;iiliii ;'i j:

í ; I ÍTxuÕ!)*.q#v.Pa.hr

i Y i pr,irc i tu ril, í1 it I ôl')i{ itt}t§ril êi I"{íl{1'}

Pr*c* ?S cít Malç- 43 - (*ntro

LÍJ ruo,in* - Prnrai - 6s8?5-ooÜ

d*t:uu,l

ffintojuntoaoprovedordosistemaimplicaaresPonsabi]id*:".,1:
rLpiàr..tárt" Êgar e a presunção de sua capacidade tecnica

pararealizaçãodastransaçÕesinerentesaestePregão.
3.4. O uso da senfrà de acesóo pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva'

incluindo qualquer transação efetuada diretamente oLl por-::, l.!I::?ll?1tl:
;;" ã;r.,i;i-J-prou.oor do sistema, ou ao orgão ou entidade responsável por

^.,:-J^

§áiãü;ã",]ãrhrsabitidade por eventuais dãnos decorrentes de uso indevido



ESTADO DO PARA
PREFDITURA MUNICIPAL DE MUANA

6..DAS PROPOSTAS E FORMUb.,uAD rK\.rr\,ro ! Ê{9 Í- I \y'r\rrrvEn:t'r

6,1. A abertura dá presente licitação dar-se-á em sessão pÚblica,

5.6.1 . Valor unitário;
5.6.2. A qurantidade de unidacles, observada a qLlantidade fixada no Termo de

Referência Para cacja item;

5,6.3. Marca;
5.6.4. Fabricante;
5,6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo'

prazo de validade ou de gaiantia, número do registro ou inscrição do bem no

orgão comPetente, quando for o caso;

5.7, Todas uu 
"tp""iticáçOes 

do obieto conticlas na proposta vinculam o fornecedor

registrado.
5.8. Nos valores propostos estarão inclutsos todos os cutstos operacionais, encargos

previdenciários, tranltnlstas, tributários, comerciais e qUaisquer outros que incidam

direta ou Indiretamente no fornecimento dos bens'

5'g.oprazodevalidadedapropostanãoseráinferioragO(noventa)dias,acontar
da data de sua aPresentação.

por meio de

* ãutr, horário e local indicados neste Edital'

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
t-.^laaiÀno

iló. r;; r r!' õ, à", a o esteja m 
" 
r róro tm idã01 tT 

":^t^ :?::tl:ti:3ffi""?:::'."Jr"r"'Éãi,"rl Jo,i,.nr.,um vÍôios insanáveis our não apresentem as especificaçÕes

respectivos lances

técnicas exigidas no Termo de Referência' ---.:^r-^rÃ ^^ ^i-+,
6.2"1, A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema' com

aóompanhamento emiempo real por todos os participantes.

6,2.2, A nâo desclassificação cla proposta não'impecle o seu julgamento definitivo em

àentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema oràenara automaticamente as piopostas classificadas' sendo que

somente estas participarão da fase de lances'

6.4. O sistema àis'àoniOilizará campo proprio para troca de mensagem entre o

Pregoeiro e os licitantes.
6.5. lniciada , 

-átupu 
competitiva, os licitantes. deverão encaminhar lances

exclusivamente por meio de sistema ál"ttôni.o, sendo imediatamente informados do

seu recebimento e do valor consignado no registro'

6.s.1, o lance cteverá ser ofertado pàlo valoitotauunitário do item ou percentual de

desconto' 
' nnrlarân nfercr:er observando o horário fixado6.6, Os licitantes poderão oferecer lances sucesslvos'

[aia anerturra da sessâo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. o licitante somente poderá or"r*ár lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema. -, ..-,^-^Ã ^., F

6.8. o intervalo ].|1iniro de diferença de valores ou,.percentuais entre os lances'

que incidirá tanto em relação uor'ÊÀ.Ls intermediârios quanto em relaçáo à

proposta que cobrir ã *"rt',ã' ott'!1 d*:q::':Yj':1JyT F"ilti[')^ro ooderá ser
t:3:"t5 lri:;;il".ntre os rances enviados pero mesmo ricitante nâo poderá ser

:-r^-:^. ^ ,,in{a /eô\ can,n6nq e o intervalo entie lances não poderá ser inferior a três
inferior a vinte (20) segunOo:.: q il!?
(3) segundos, sob Pena de sPlET, í

; e o interval9 entre lgpces não podera ser lnTerlot a I

úitry, :; ç,lqlqliçap,e'rj{e'o esca rtad o s pelo si stem a

1r1r I :;i,.i,il'.t l.i:'.: 1.,!,

i!ii.1r'ii]ll,i 1|,'r,iiI lr''ri1ii't ,tl l ';i;I

r**-'r Pr,rca ?8 ds Maio,43 - (entro
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Decreto no 6,204, de 2007.
ã;;,"'rur;;;;j]çÕ;;, as propostas de microempresas, empresas de

- Í^i.,^ .l^ atÁ Ã0Á ,

;íí.Jffi ;i;H'J."p";ti'3 ;F?;1::::T:::"^lLii'X"1f f.lí:
com a primeira colocada.
a ce. À rnelhnr nlassificada nos term

sessão pÚblica encerrar-se-á automaticamente'
6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação auto-mática pelo

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela eqrripe de apoio, justiÍicadamente'

admitir o reinÍcio cla sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor

3:i3: Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevaleoertdo aquele

que for recebido e registrado em primeiro lugar'

6.16. Durante o traÀscurso da sessão pública, os licitantes serão informados' em

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante'

6.17. No caso de desconexão com o õregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrÔnico poderá permanecer acessível aos licitantes para a

recepção dos lances , . _ À^ /r^-\ *!^,r{no
6,18. se a desconeXãO perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao

será suspensa e terá reinÍcio somente apos comunicação expressa do Pregoeiro aos

participantes. ,, ,:-- ^^-A ^^^^..aâa h^r At
6.19. A etapa de lances da sessão pÚblica será encerrada por decisão do

Pregoeiro. O sistema eletrÔnico encaminhará aviso de fechamento iminente dos

lances, apos o que transcorrerá perÍodo de tempo de ate 30 (trinta) minutos'

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente

encerrada a recepçâo de lances. .r 
com o valor de sua proposta

6,20. Caso o licitante não apresente lances, concorrera

e, na hipotese de desistência de apresentai outros lances, valerá o Último lance por

eie oferiado, para efeito de ordenação da§ propostas'

6.21. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automatica' junto à

Receita Federar, Jo óo'it" da entidade empresariar. o sistema identificará em coluna

propria as microempresas,."*pr".ui de 
'pequeno porte e sociedades cooperativas

participantes, procedendo à comparáçao'.o* os ,valores 
da primeira colocada' se

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas' para o fim de

aplicar-se o dispÀo notáttt. 44 e 45 da LÇ no 123, de 2006, regulamentada pelo

porle e §()ursuae'D vvvps'|q'vse ''vy 
áq consideradas empatadas

ãento) acima da proposta ou lance de menor preço seri

pequeno
(cinco por

rior terá o direito de encaminhar
êtn valor inferior ao da Primeirg,
pelo sistema, contados aP

6.23. A melhor classificada $Igp"ln?[!
uma última oferta Para desemçA1fi I
colocada, no Prazo de 5 (cincfl'mir

. . 1 t 
': 

1. ! , ': l rl . 
i. l r .) !' I i "t ' l ',1

'..,' ]'.''',. .,\,,1i'':i; :,1 :llrl',r,?i'rilii'i'r11.1 llli: 1#

ffioparaoenviodelancesnopregãoeletrÔnicoomododedisputa
"aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicoS e SuceSsivos' com
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no subitem anterior,
6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa,

empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate'

será realizado sorteio para que Se identifique a primeira que poderá apresentar

melhor oferta.
6.26. Neste processo nâo será aplicado previsto nos Art' 47, 48 e 49 da Lei

ôomplementar 1Z3t2OOo, de i4 de clezembro de 2006 e suas alteraçÕes, inclusive a

Lei cornplementar 14712.014, pois haverá prejuÍzo ao coniunto do objelo, não sendo

vantajoso para a administração pública,'conforme art' 49, lll, Lei Complementar

12312006,
6.27. Eventual empate entre propostas,

no artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.666,

rnua*i*,g*v.;*x"hr
pr*fx it*r*. m x *na &rçnrai l.e* m

o critério de desempate será aquele previsto

de 1993, assegurando-se a preferência,

pelo Pregoeiro,
material ofertardo
minudencian

1,t,t,-.t,;t.il ri,, i.'i,.i,,, i",i i , :,iiit
i.-'"t t t"lr tri . i,t. t i .'t r ;.'lri,,:l'.i i.iril

sucessivamente, aos bens:
6.27.1. produzidos no País;
6.27.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.27,3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no PaÍs.

6.28. Persistindo o empate o critério de desempate será o sorteio, em ato público

páru o qual os licitantes Serão convocados, vedado qualquer outro processo'

6,29. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva' os

licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem

classificado.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7,1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível .empate, 

o

Pràgoeiro examinará as proposta quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como

qrritoao cumprimento das especificaçÕes do objeto'

7.2. Não será aceita a proposta ou tànce vencedor cuio preço seia inÇompatível ou

m a n ifesta me nte i n exeq u ív el.

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbolicos, irrisÓrios ou de valor zero', incompatíveis com oS preços dos insumos e

salários de mercado, acrescidos clos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatorio da ilcitáç'ao não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiáis à instalaçoes de propriedade do proprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração' -r^ ^,:-:r^,
7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital' por meio

de funcionalidade Oispánivef no sistema, estabelecendo no "chat" ptazo razoável

para tanto, sob pena de não aceitação da proposta'

7.4.1. Dentre os documentos, passíveiq ".d.e. solicitação

destaca m-se os' qÚq'p§nqçnh fp' ?f ca r7c!erísticas do

em compatibilidddê1t'ionit'ó" Teim'ó' de Referência'

í:§l
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6.24. Caso a microempresa, empre§a de pequeno porte ou sociedade cooperativa

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo. estabelecido, serão

convocadas as demais licitantes microempresá, empr9sl {1. ReOueno porte e

ráli"OãOá cooperativa:que se encontrem naquele,intervalo.de 57o (cinco por cento),

Áá oiàà* de ciassifioàçá0, para orexêrc[cio do mésmo direito, no prazo estabelecido

comunicaçâo automática para tanto.
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propostas.
7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por

solicitáção escrita e justiiicada do licitante, formulada antes de findo o

prazoestabelecido,eformalmenteaceitopeloPregoeiro.
7.5. Se a proposta OU lanCe vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a

proposta ou lance subsequlente, e, assim sucessivamente, na ordem de

classificação.
7.6, Caso necessário, o pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em

primeiro lugar a apresentação dã amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no

prazo de 72 (setenta e duás) horas, a contar da data da solicitação, junto ao Orgão

Solicitante, para coÀferência do produto/serviço corn as especificaçÕes solicitadas no

Termo de Referência;
7.0.1. Sà átsl amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não

fo;(eÀi aceitáve(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da

proposta ou lance ofártaOo põlo segundo classificado. Seguir-se-á

.o. , verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a

verificação de uma que atenda às especificaçoes constantes no

Termo de Referência'
7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no

,'chat,a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.8, O Pregoeiro poOeia encaminhar, por meio do sistema eletrÔnico'

contraproposta ao licitante que apresentout o lance mais vantajoso' com o fim de

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condiçÕes diversas

Jàã preristas nesie Edital. :- .-4^ ^^^iÍ^- a r

7.8.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e

passar à subsequente, podeia negociár Çom o licitante para que seja

obtido Preço melhor.
7.8.2. A negã.iáçao será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes'

7,g'semprequeapropostanãoforaceita,eantesdeoPregoeiropassarà
subsequente, haverá nova verificação, pelo sis]ema, da eventual ocorrência do

empate ficto, prevÊto not artigos aq e q5 da LÇ no 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida' se for o caso' :: .-- ,-ú^-i^-^^
7.10. Nos itens ", 

qrá tór admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta

do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação,

respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem

necessários para alcançar o totai 
'estimado, observa<jo o preço da proposta

vencedora

modelo, tipo, procedência, garantia oLt validade, além de outras

informaçÕes 
'pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou

;:i:,T;laraçao expressa de que nos preços.cotados estão incluídas todas as
r-3^a-^^Ãa ^h^âF^^ê anniaie/.1l. lJEulcll€lvc;rv v^ytvevs vv '1"- "".- ,-. , . r !--!_a_--Ã

despesas diretas e lÀbiretas, frete,, !rlb'lg:.11'? 9:^'!Tyii311t;"tll3çlt"ili"?,!;LãH^]:t;:'iff#;ã';;;ô;.ãtÀ ã àã'iino, rucro e demais encarsos de quarquer
-r^-l^ l-l:f^l ^ ã^rrê ônÀv,.rQ

natureza necessáriàr 
"o 

.rõ'''primento integral do objeto deste Edital e seus anexos'

i- -" -l
Irr.,,,i..'i ''l' ,ri

r,r,,l',rii i ii, r,iI il1{ji i.,, j'tll 1,,r, l,l i ri' r

nada mais sendo válido pleitear S SPS,q 
título; 1, . i

7.12. Dectaração do licitantê Ç?;,.qqgq,i:qs,i?r::,Éo'mpromete 
a cumprlr o prazo

entrega rigorosamente em dla, so!Ü'peÁâ Oô dófréi penalização desta Administraçê

r---r Fr;rta ?S de M*Ís,43 - ilmntrt:

i -U nrui*,t'Fará - Õ§g35'ÚÜ§
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l,l

;:ll:titÂlXtos rcitantes que tiverem suas orertas res.ularTtnlu ?:til?,: 
deverão

encaminhar proposta no wazo *a*iro de 02 louas) horas via e-mail:

cplmuanapm m@gmãit..o* ou sistema, as seguintes docu mentaçÕes:

7.14.1 n Êioposta de Preço deverá óonter ainda as informaçoes;

7.14.1.1' Razão Social da emPresa;

7.14.1.2' CNPJ (número);

7.14.1.3' Número do telefax;

7'14,1'4' Endereço comercial;
7 .14.1.5. Banco, 

'gãÃ.ià " 
nÚrnero da conta corrente da licitante;

7.14.1'6' Descrição do produto/servtço;

i iill ãfff' UtT,i ;#:li'ação da embarasem

7.14.1.g. Prazo de validade da proposta;

8' HABILITAÇÃO 
me da documentação de habilitação do licitante

8,1" cómo condição previa ao exa 'ü;;i áururà encaminhar
detentor da proposta classificada em prlmelro

comprovante e/ou certidão, puru qru se verifique eu"úual descumprimento das

condiçoes de participação, especialme:ntá quanto a existência de sanção que impeça

a participação no 
'ceitame ou , irtrir'contratação, mediante a consulta aos

ffiqueowaZodevalidacledecadaitem,nãoseráinferior12
(doze) meses, u *ntui áa entresa ;:iI::"H: o::li tll1.'''i'.j1."J'?::i3i:
!r'rãàJlX? ;":il:1";#;"d:' variáade mais curto por razÕes técnicas

seguintes cadastros:- 
8.1.1. SICAF; e SusPensas - CEIS'

daái.1.2.. óaOasiro Nacional de Empresas lnidôneas

mantido Pela Controladoria-Geral

lmprobidade
de Justiça

(www c n i . i u s. b r/l m p rolri dêd e 90 Waa f §Ll t"tqf ' r=eq u:r !!r!r rr'-, r r rJ /'

8,1.4. Lista de rnio tlt^1iu,ll'";::"::

l.J n i ão (Www. po rt a t O atra n s r: qt e t t,ur q{lgv-'v ll-YYr:r'l t

8.1.3. Cadastro Nmnal de ConclenuçÕã' CÍveis po.r Atos de

Administrati;;,-' tnàntioo pelo Conselho f1::?l:f.

ilil,?fig:'ji,,*.i'"i!;nxãIilá{g ir*', trabarhista à quaúficaçao reconômico-

.^r^ +Áaniao ^.'^f^.^Ããi"oosto nos arts. 4ó, caput,8o, § 3o' 13 a 18

ã.1.ã. i'"'Jonrrtta aos .aoasiros será realizada em nome da empresa

licitante e também d" ;;; ró.* majoritário, por força do.artigo 12 da

L-ein'8.429,<1e1992'õ*ôt"'e'.dentreassançÕesimpostasao
responsável pela praticJ-ãe'ato de improbidade administrativa' a

proibição de contratu, .-J*ã poO"t Público, inclusive por intermédio

d" p;;;;;jurídica da qual seja socio majoritário'

8.1.6, constarada a existê..i;-;;-l;;;ã., o Pregoeiro reputará o licitante

inubil',ã;;, pãr falta de condiçáo de participaÇão'

g.2. os rorn"".àoà-s 
'cadastrados no' sistema cje cadastro unificado de

Fornecedores õaÀr, deverão encaminhar sua o:t§:fifl:;if 
":133il:."1

financeíra e habilitaçâo técni ts,40, caPut,8o, § 3o,

10.
e 43, lll, da lnstrução Normativa,qç,1,1/Mru\r lr 1' ur: aw

-,-a- ^az.r^'^^'oo.liiii'I irt'r.ras'*os sÍtios oficiais emissores
8.2.1. Também Pode

. I rr1!1rr11.i,.. .ili i-:,.r l:l''i'."1:i'rt? I i:;;.1 .ílirl',i r'tr1i,:rr'i",.1;ii::i1'' irri' ffi
irr::r.i; ",1;.1 

, i..l ir:i.li,', 'ri ] ' { !'illi ii
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certidôes, especialmente quando o licitante esteja com alguma

documentação vencida junto ao SICAF'
g.2.2. Casó o pregoeiro não lógre êxito em obter a certidão correspondente

através do sítio oficial, õr, nu hipotese cle se encontrar vencida no

referido sistema, o licitante será convo3adg a encaminhar, no prazo de

2 (dois) dias, documento válido que comprove o atendimento das

exigenóias deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o

dispÀsto quanto à comprovação da regularidade fiscal das

microempresas,empresasdepequenoporteedassociedades
cooperativas, conforme estatui o art' 43'

§ 1o da LC no 123, de 2006'
g.3. os licitantes que estiverem ou não cadastrados no sistema de cadastro

unificado de Fornecedores - slcAF, alem do nÍvel de credenciamento exigido pela

úsiruçao Normativa SLTI/MPOG no 2, de 20'10, develão encaminhar exclusivamente

por meio do sistema a documentaçáo relativa a Habilitação JurÍdica, à Regularidade

Fiscal e trabalhista, Qualificaçao Técnica e Qualificação EconÔmico-Financeira'

8.4. Habilitação jurídica:
8.4.1. ruo óàso de empresário individual: inscrição no Registro PÚblico de

Emfresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2, No caso de sociedade empresária ou empresa individual de

r"*poÃrroilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou

.oniàto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial

da respectiva sede, ácompanhado de documento comprobatorio de

seus administradores;
8,4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do utP constitutivo no

Regisiro civil das pessoas Jurídicas do local de sua sede,

aco'mpanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.4'Nocasodemicroempresaouempresadepequenoporte:certidão
expedida pela Junta comercial ou pelo Registro civil das Pessoas

JurÍdicas, conforme o caso, que Çomprove a condição d9

microempresa ou empresa <je pequeno porte, nos termos do artigo B.

Oa tnstrüção Normaiiva n" 1ô3, de 30/0412007, do Departamento

Nacionalde Registro do comércio - DNRC, devidamente atualizada;

8.4.5. ruo cãsã de coõperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor'

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na

.lunta Comercialou inscrito'no Registro Çivildas Pessoas Jurídicas da

,ur[".iiuu sede, Oem cãmo o regÉtro de que trata o art. 107 da Lei no

5.764, de 1971;
8.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

PaÍs: decreto de autorização;
g.4,7. Os documentos acima áeverão estar acompanhados de todas as

alteraçÕes ou da consolidação respectiva;

8.4.8. Alvará de Localizaçâo'

1)f;,{,i,.j:;,i',.i,'i,.,, *:'i : r'i)ií"'t

i\,itr.ii:,i: i',rt,.t . ,ir.ii.1i:, iliiil

8.5.

ffiffiffiiffiffi::ürsru*i1r*m 1-"rl

/0

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1. Prova de

juntamente
8.5.2. Prova de
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u*itiou pela secretaria da Reoeita Federal do Brasil e Procuradoria-

Geral da Fazend, Uâãiourl, quanto aos demais tributos federais e à

Dívida Ativada Uniãô, pot 
"író 

administrados, conforme art' 1o, inciso

l, do Decreto no 6.106/07);
g,5.3. Prova de regularidacle com o Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS);

8.5.4. prova oe inexiãtência de clebitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão. negativa ou positiva

com efeito Oã Áegativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação

das Leis Ooíraba"lho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de maio

de 1943 e trnásá inctuido pela Lei 12'440 de 2Q11)www*lgx-gpvff'

em nome da empresa licitante e também de seu sÓcio majoritário, em

conjunto .o* , certidão de açÕes trabalhistas de jurisdição do estado

da sede da licitante;

8,5.5. Certidão N.gàiiuu- de Debitos do Ministerio do Trabalho Conforme

artigo s"s rríiào cra portaria 1421t2014 do MTE, a certidão ora

instituída refletirá sempre a última situaçáo ocorrida em cadastros

administrativos pelo emitente, de modo qu.e'.havendo processos

enviados a iiàcüraOoria da Fatzenda Nacional - PFN, quanto a e.stes'

poderáserobtidacertidãoperanteaqueleÓrgão,visandoa
demonstrar a situação atualizada dos mesmos;

g.5.6. Prova oe inscriçao no cadastro de contribuintes estadual e Municipal,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compatÍvel com o objeto contratual;

8.5.7. prova de reguiaridade corrl a Fazenda Estadual e Municipal do

domicílio ou sede do licitante; .,-.. 1..

8.5.8. Certidão (Nrd, Consta) de Distribuição CÍveis e Criminais originária

clo Estado de origem do pârticipante através do site:

(portal.trfl .jus.br/sjxx/); r^^ r-i1.,,{^^ aoraÀr rr '

8.5.9, Caso o fOrnecedor seja considerado isento dos tributos estaduais

relacionador áo objetô licitatorio, deverá comprovar tal condição

mediante á-up*."'itação de declaração da Fazenda Estadual do

domicÍlio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da

lei;
B.5.10.caso o licitante detentor do rnenor preço seja microempresa'

empresa oã àãqr"no porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no

artigo s+ áà 
-Lel 

no 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a

documentaçaoexigidaparaefeitodecomprovaçãoderegularidade
fiscal,mesmoqueestaapresentealgumarestrição,sobpenade
inabilitaçãã. úo-p*ro de cinco dias piorrogável por igual período a

critério da administração'

8.6. Os licitantes que estiverem àí nao cadastrados no Sistema de Cadastro

unificado de rornecedãr". - slcAF, Áó niuãr da Qualificaçáo econo^15o^-.iinanceira'

atém do nívet de .rááán.ir*ento exigião p"t. instruç,áo Nórmativa SLTI/MPoG no 2'

de 2010, deverão apresentar.a gegulqte documen!9ção,

8.6.1. cJIáã; de'' Íetdn,Çru,,iló\{i,, ,r;ê'ç.qp'éiaçao 
judicial. expedida pe

oirtiioüúoiJu rd.jà ãa'p'esêôà'iÚ'iíaica e do ente federal; 4

lffi §1ffi1ffffi1ffi,s**ir**m l§] ilffii:§J,Y:'ffi;-m;**
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8.6.2, Certidâo indicativa dos cartÓrios

distribuidores de títulos, falências e

sede do licitante, dentro do prazo de

LC=
í)i*ií*iti.ti+

8.6.10. Será exig;ido'á'âà'

de protestos e letras,
concordatas existentes na

validade expresso na PróPria

uintes páginas do Livro Di

certidão;
8.6.3. Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos Últimos 30

(trinta) dias õu que esteja dentro do prazo de validade expresso na

propria certidão;
8,6.4. 

'ealanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis do Último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a

noa sitúaçãifinanceiia da empresa, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisÓrios, podendo ser atualizados por

índices ofiçiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de aPresentação da ProPosta;
8.6.5. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da

microempresa, empresa de pequeno Pirle, 
^ 
nem da sociedade

cooperativ, unquudrada no artigo 34 da !"i n" 11.488, de 2007, a

apresentação de balanço patriúonial do último exercício financeiro

(art. 30 do becreto no 6'2.04, de 5 de setembro de 2007);

8,6.6. No caso de empresa constituÍda no exercÍcio social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstraçÕes

contábeis referentâs ao período de existência da sociedade;

8,6.7. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado da certidão de

Regurlaridade profissional do Contador/Técnico de Contabilidade

es[ecífica para fins de assinatura do trabalho técnico citado na letra
,,a'i, válida para o perÍodo em que o balanço foi registrado na Junta

Comercial ou transmitido via speed, informando que a finalidade é

Balanço Patrimonial, expresso no referido documento, conforme

estabelecido pela Resolução do conselho Federal de contabilidade

no 140212012j acompanhádo de copia da Carteira de ldentidade (ou

documento equivalente com foto) do contador, ou profissional

equivalente.
8.6.8. Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou certificado de

Regularidade Profissioná1, expedido pelo Conselho Regional e dentro

de sua vatúãde, acompanhado de copia da Carteira de ldentidade

(oudocumentoequivalentecomfoto)docontador,ouprofissional
equivalente.

8.6.9, A comprováção da situação financeira da empresa será constatada

mediante oOiençao de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvên-cia Geral

i éô ; t' lrj : ;:i: :iiJ'fà J:,?*gl': i:l #'§':::"'-8 I 
ro r 

1 

u I a s :

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Total

sG =----*-;;; õ;ilnã;il*^ *;ã õn.ü,,,te Ativo
Circulante

i.rirt-'r. ',.i. lr

1)t,:fri'rii::rr ilii1,,;:/i1r* ilii,'i1 i Í iiII

I 1,.;r,,'t,':ir,.i,.: ir'i ljr: 'l :' - í'' Ilri'r

i\,rt.i1rr - iiit;"i :, rr'1 1ir ij(;i'i[s-r



pretendida e Folha de encerramento;
8.6,11. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da

licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair

informaçÕes sobre a existência de empresa e/ou participaçáo

societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias

da licitante.
g.6.12. Certidão de lnteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da

licitante, devidamente atualizada'
8.6.13, As empresas, cadastradas ou não no slcAF, que apresentarem

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de

Liquidez Geral (LG), §olvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), deverão compiovar patrimônio líquido cle 1)o/o(dez por cento)

dovalorestimadodacontrataçãoouitempeftinente.
8.7. As empresas, cadastradas OU nâO no slcAF, deverão comprovar, ainda, a

qualificação técnica, por meio de: -,_.. ^^- .

8.7.1 Cómprovação'de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou

com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por

pàrtoru jurídicas de direiio pÚblico ou privado;

8.8. Deverão apresentar ain<la, Declaração, assinada por representante legal da

proponente, de que:

8,8,1 Declaração de inexistência de fato impedltiva de sua habilitação, assim como

declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sÓcio, dirigente, proprietário ou

procurador da licitante, com o no. da identidade do declarante',8.8,2 
Declaração autorizando a Prefeitura Municipal

complementares que se fizerem necessárias'

8.8.á Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra

menores.
á.á.+ Oectaraçâo de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados'

8.8.5 Declaruçao de que concorda com os termos do edital'
g.8.6 Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no

mínimo, 5% de pessoas com deficiencia ou declaração que posstrl menos de 20

tvintel iuncionários em seu quadro, nos termos da Constituiçáo do Estado do Pará'

art. 28, §6.
8.8,7 Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de

maneira independente, de acordo com o que é estabeleciclo na lnstrução Normativa

No 2 de 16 de seternbro de 2009 da SLTIiMP'

B.B.B Declaraçâo oá que nao poutri em seu quadro de pessoal servidor público do

Poder Executivo e/ou'Legislativo Municipal exercendo funçÔes tecnicas, comerciais'

de gerência, administraiao ou tomada de decisão, (inciso lll, do art' 90' da Lei

; I nnnnnrruna iuruNICIl'AL DE MUANÁ 
".,1 

,, ) .,,,,:ViJ ^Y,Y )/
onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração do§**

para investigaçÕes

direta ou indireia de

-se.a. garantir que o objeto desta licitação,

ificáç'Ões'.définidas na proposta e no termo

8666/93),

s no Edital e seus anexos'

ffi
l.t-:r..,, .,ii; iii' i'rri.ri,r,'i i -'l', iril"

l',ll rl,r i'i;,' ;;"' ;-ir:''lriil

8.8.9 Declaração de que , l,§ilill}g,
serão fornecidos de acordo eotrfiflF.

de Referência, resPeitando as ÕÔno

i--;-i rtluünx'cl*v.Pii'l:r
i P j r',, *,r* lt,,rro. ntru;i,ta (:tr<3r.) üi l,(fi nl

t
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aqueles legalmente Permitidos.
8.10. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma

restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma Será convocada para' no

prrro de 5 (cinco) dás úteis] apos solicitação do Pregoeiro no sistema eletrÔnico,

Lo*prouut a'regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período'

g.10.1. A não regularizàção fiscal no prazo previsto no sttbitem anterior acarretará a

inabilitação do licitante, sem prejuÍzo das sançÕes previstas neste Edital' sendo

facultada a convocação dos liciianies remanescentes, na ordem de classificação' Se,

na ordem de classifiàação, SegUir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte

ou sociedade .oop"tàtir, .ó, alguma restrição na documentação fiscal' será

concedido o mesmo prazo para regularizaçáo'
8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos' o

Pregoeiro sUspenderá a sesSão, infOrmando no "chat" a nova data e horário para a

continuidade da mesma,
8.12. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até

90 (noventa) dias de antecedência da data de abertura da licitação'

8.13. Será inabilitado o liCitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com

o estabelecido neste Edital.
8.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificaçâo, pelo.t§t"T?^9a eventual

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006'

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta

subsequente.
8.15. Os itens do edital que não poderem ser atendido em decorrência da coVlD-

1g, os licitantes deverão'apresentar documentos comprobatorios para apreciação

técnica.
8,16. Da sessáo pÚlrlica do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrÔnico'

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

õ:1l A ;;;pãriu rinur do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no

prazode 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrÔnico

e deverá:
9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma

via, sem emendas, rasuras, e-ntrelinhas ou ressalvas, devendo a Última

folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu

representante legal
^l,.-- ^ :--t:^.i;:l^l

,:.1 :.'''.

9.1.2. Conter a indi
vencedor, para fi

rnu*rr*,$*lv"p*,br

Srefu itu rx. nt r:a** ü*çtt't xil s*rt
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9.2. A proposta final deverá ser documentada
cànsiOeração no decorrer da execução,.do'contrato e

ESTADO DO PARA
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nos autos e será levadâ
aplicaçâo de eventual sançâo à

atos praticados, a

12, DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇO

neste Edital. i 
rt, íi:iti.l;,.r i',iL.tr 1ir t; ;':t' i'., i'*ii t,i: r'i

' i;".;: Àrl",L uti u u m e n te a « s l Ll, nv"ô;ã;ân(ó-;íi.eà râ ii" r p a re ce r(e m ) pe ra n te o o
^ 

-t.^^:.^:^l-^^Ãa na

12.1, Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de

0S(cinco) dias, coniaJot á prrtir da data de óua(s) convocaçáo(Ões), para assina(em)

a Ata de Registro de Preços, cujo prazo Oe vaiiOaOe encontra-se nela fixado' sob

ô.ü J" 0..ãi("rj oo diieitô à'contrataçáo, sem prejuÍzo das sançÕes previstas

Contratada, se for o caso.
g,2.1, Todas as especificaçÕes do objeto contidas na proposta, tais como

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10. DOS RECURSOS
iõ.r-õ'àr;g;;;;lectarará o vencedor e, âepois de decorrida a fase de

regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

coãperativã, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, para que

quuiqr.r. licitante manifeste a intenção de recorrer, cle forma motivada, isto é,

indicando contra qual(is) decisâo(Õeó) pretende recorrer e por quais motivos, em

campo proprio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o

recurso, fu ndamentadamente.
10.2.L Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,

mas apenas verificará as condiçÕes de admissibilidade do recurso'

10.2,2. A falta de manifestaçâo motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito'

10.2,3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o

prazo de três dias para apresentar as razÕes; Pelo sistema

eletrônico, ficando os demais licitantes, clesde logo, intimados

pura, qu"iendo, apresentarem contrarrazÕes tambem pelo sistema

eletrônico, em outros três dias, que comeÇarão a contar do término

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses'

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetÍveis de

aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,

no endereço constante neste Edital.

ou entidade para a assinatura da Atade'Registro de Preços, a Administração
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encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 03

(três) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.3'. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro

de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado

pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente

aceito.
12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do

licitante venceclor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste,

observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais

condiçÕes.
12.5. O Prazo de Vigência da Ata cle R,egistro de Plecos será de 12(doze)

IIls§, a partir de sú data e assiÀaturas prorrogável nos termos da legislação

vrgent,e, em especial, ao que determina o art. 12, do Decreto Federal n'789212013.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO

13.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor

registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05

(cinco) dias úteis contados de sua convocação.
13.2. O pruzo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período'

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administraçâo'

tS.g. S" o âOluOicutário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar

qure mantém as mesmas condiçÕes de habilitação, ou quando, injustificadamente,

recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada

a ordem de classificação, para, apos a verificação da aceitabilidade da proposta,

negociaçâo e comprovados os requisitos de habilitação, celeb.rar a contratação, sem

pre-juÍzo-dar .unçou. previstas neste Edital e das demais cominaçÕes legais'

14. DO REAJUSTE

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no

Termo de contrato ou outro instrumento, anexo a este Edital.

14.2. As contrataçÔes decorrentes da Ata de Registro de Preços poderáo sofrer

alteraçÕes, obedecidas às disposiçÕes contidas no art.65 da Lei n'B'666, de 1993 e

no Decreto no 7 .892, de 2013.

15.1. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos

pioáútoslserviços totn.iiOot, através de ordem bancária, para credito em banco'

agência e conta corrente indicada pelo contratado'

15.2. O pagamento somente seia autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo

Fiscat/Fatura uprài"niàoa l"'drii;Ii':tdl!çapr 
1'l-- --- --- ,' í.1' j 
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pagamento. fât hipotese ensejará, a adoção das providências

ten-dentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

15.3, Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes à contratação, ou, ainãa, circunstância que impeça a liquidaÇão da

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de

penalidade imposia ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

bontratada providencie as meclidas saneadoras. Nesta hipótese, o pruzo para

pagamento iniciar-se-á apos a comprovaÇão da regularização da situação, não

acarretando qualquer Ônus para a Contratante.
15,4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária Para Pagamento.
1S.S, euando do pagámento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação aplicável.
1S.S,1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não

sofrerá a retençãô tributária quanto aos impostos e contribuiçÕes

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condiãonaclo à apresentação de comprovação, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido

previsto na referida Lei Complementar'
15.6.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeirã devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte

formula:
EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Número d" dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser Paga.
| = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (8/100) 365 iit?l%3Íi,X da taxa anuar =
60/o.
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15.2,1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada

I = (TX)

assumidas em decorrência da contratação;
Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;

Fraudar na execuçáo do contrato;

Comportar-se de modo inidÔneo;

Cometer fraude fiscal;
Não mantiv?.ç, ,.p.[?Pg.Etfl, ,,, i: ,. . :r',r,,,1i
Não assinar at Bl9,de11.egistfo'dq preços

do prazo de validade da ProPosta ou
quando convocado

k[
1ãT*õõ;ne[;-rnrãffiãdminÊtrãiira;õí"reimóa dá Lei 8,666/e3 e Lei no 10'520,

de 2002, o licitante/adjudicatário que:--'t-0,1.,t. 
lnexetuçáo total ou parcialmente qualQuer das obrigaçÕes

16.1.2,
16.1.3.
16.1.4,
16,1.5.
16.1.6.
16.1.7.

náo assinar o termo,
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contrato decorrente da ata de registro de preços;

16.2. Consldera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto

às condiçÕes de participação, quanto ao enquadramento como ÍME/EPP ou o conluio

entre os llcitantes, em quálquer momento da licitação, mesmo apÓs o encerramento

da fase de lances.
16,3. A penalidade cJe multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de

impedimento.
rci.q. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administraiivo que assegurará o contraditorio e a ampla defesa ao

licitante/adjudicatário, obseúando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de

1 993.
16.5, A autoridade competente, na aplicaçáo das sançÕes, levará em consideração

a gravldade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

ca-usado a Administraçáo, observado o princípio da proporcionalidade'

16.6. A Contratada que cometer qualquer das infraçÕes discriminadas no item 16.1

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes

sançÕes:
16.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não

acarretemprejuízossignificativosparaaContratante,
16.6,2. Multa moratoria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20

(vinte)dias;
16.6.3. Multa compensatoria de lOo/o (dez por cento) sobre o valor total do

contrato, no caso de inexecuçâo total do objeto;

14.6.3.1. Em caso de inexecurção parcial, a multa compensatÓria,

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada

forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.6.4. Suspensão de iicitar e impedimento de contratar com o orgão ou

entidade Contratante, pelo prazo de ate dois anos;

16.6,S. Declaração de inidoneidade para licitar oLl contratar com a

AdminisÍração PÚblica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos

prejuÍzos causados;
16.7. Também fica sujeito as penalidades do art.87, lll e lV da Lei no 8.666, de

1993, a Contratada que:
16,7.1. Tenira sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,

frauclefiscalnorecolhimentodequaisquertributos;
16.7.2, Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

licitação;
16.2.3. Demônstre não possuir idoneidade para contratar com a

Administraçãoemvirtucledeatosilícitospraticados.
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data de recebimento da inrpugnação.
1T,4, Acolhida u i*próÀàçaõ, sera clefinida e publicada nova data para a realizaçáo

do certame.
17.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este proce.sso licitatorio deverão

ser enviados ao Rregoeiro, até 03 (três) dias Úteis anteriores à data designada para

abertura da sessãó'óúÚli.u, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no

endereço indicado no Edital,
17.6" As impugnaçÕes e pedidos de esclarecimentos nâo suspendem os prazos

previstos no certame.
17.7. As respostas às impugnaçÕes e os esclarecimentos prestados pelo.Pregoeiro

serão entranhados nos àrúr âo processo licitatorio e estarão disponíveis para

consulta por qualquer interessado.

18. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
'iá'.í' il;;à; ;; , ;r zà, g e" do Decretó n' t .agz, de 2013 e e 488, de 2018

A ata de registro de preços, durãnte sua validade, poderá ser utilizada porqualquer

Orgáo o, .ãtidude da aóministração pública que não, tenha participado do certame

licitatorio, mediante anuência oo orgão gerenciador, desde que devidamente

justificada a vantagem e respeitad^as, no que couber, as condiçÕes e as regras

estabelecidas na iãi n" 8.666; de'1993 e no Decreto no 7'892, de 2013 e 9'488' de

2018.
1g.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas

as condiçÕes nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento' desde

ôú".rt"'fornecimeÀto não prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas com o

orgão gerenciador e orgãos participantes'

18.3. As aquisiçOes õu contrataçÕes adicionais a que se refere este item não

poderâo exceder, poi oúao our entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos

itens do instrumento coÀuo.utorio e registrados na ata de registro de preços para o

orgão gerenciador e Órgãos participantes'

18.4. As adesÕes à ata de registro de preços são limitadas' na totalidade' ao dobro

do quantitativo de cada item Iegistrado ná ata de registro de preços para o orgão

gàrãnciaOor e Oigaós participãntes, independente do número de orgãos não

Iarticipantes que eventualmente aderirem'
18.5. Ao orgão náo participante que aderir à ata competem os atos relativos à

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigaçÕes contratualmente

assumidas " 
u upiióãçâ0, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais

penatidades decorrenies do descumprimunio de cláusulat 9"-^i!'l11it^ll relação as

suas próprias contràtáç0u., informando as ocorrências ao orgão gerenciador'

18.6, Apos a autorização do orgão-gerenciador, o orgão não participante deverá

efetivar a contratação solicitada em atã noventa dias, oblervado o ptazo de validade

da Ata de Registro de Preços'

tg. oas DlsPoslçors orRRt-s
19.1 . Náo havenào exPedientê gij

a realizaçáo do certame
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estabelecido, desde que não haja comuniCação em contrário, pelo Pregoeiro'

'19.2. No julgamento dut ptopostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros

ou falhaô {ue nao alterem'a substância das propostas, dos documentos e sua

validade.luridica, mediante despacho fundamentaclo, registrado em ata e acessível a

todos, atiibuinoo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

1g.3. A homologação do resultado desta licitaçáo nâo implicará direito à contratação'

1g.4.As normas oiiciptinaooras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da <iispuia entre os interessados, desde que não comprometam o

interesse da AdmiÃiitraçáo, o princÍpio da isonomia, a finalidade e a segurança da

contratação.
1g.5.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

piopostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por eSSeS

.rrio., independentementã da conduçâo ot-t do resultado do processo licitatorio'

19,6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do inÍclo e incluir-se-á o clo vencimento. So se iniciam e vencem os prazos

em dias de expediente na Administração'
1g.7.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o

afastamento do licitante, desdé que seia possível o aproveitamento do ato'

observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8.Em caso de divergência entre disposiçÕes deste Edital e de seus anexos ou

ESTADO DO PARA
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transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente

demais peças que compÕem o processo, prevalecerá as deste Edital'
^^J^-

demais peças que compÕem o processo, prevalecera as oesle Eollal'

1g.g. O Edital 
"ria 

' disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrÔnico

tl{ww poúalç!.gç51nrprasp\$liqas'ç:qnLbr, nos dias úteis, no qual os autos do processo

ad-ú".trrtúó petmrn"t"*o óóm vista franqueada aos interessados'

rg.ro, lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19,10.1. ANEXO I - Termo de Referência,

19.10.2. ANEXO ll - Minurta de Ata de Registro de Preços;

19.10.3. ANEXO lll - Minuta de Contrato'

Muaná/PA,24 de Março de 2022'

IRACEMA DO SOCORRO Assinado de foÍmÂ disital por

DE souzA l§â:i[ffi?-|!!:,RRooDEsouzA
NOGUEIRA:44955618200 Dados:2022 03 24 oe:06:24 -03'00'
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