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Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa
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DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 10 DE DEZEMBRO DE2021
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

EDITAL DE PREGÃO(ELETRÔNICO) N° 025/2021
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2021
DATADAREALIZAÇÃO: 10/12/2021
HORÁRIODE INÍCIODADISPUTA: às 09:00horas
LOCAL: Prefeitura do Município d e Nova Timboteua–Pará
www.comprasgovernamentais.gov.br. “Acesso Identificado”

O MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, Estado do Pará, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob
n.º 05.149.125/0001-00, sediada à AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2312 – CENTRO - NOVA TIMBOTEUA/PA,
por intermédio da Excelentíssima Prefeita Municipal, Claudia do Socorro Pinheiro Neto, torna pública a realização
de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO ITEM
UNITÁRIO, para atender à solicitação da Prefeitura e Secretarias Agregadas, objetivando o Registro de preços

que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Peças e Serviços Mecânicos e
Troca de Peças de Reposição da frota municipal em atendimento a Prefeitura, secretarias e fundos

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
10 de dezembro de 2021 às 09h00min
PREFEITURA MUNICIPAL/PA
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br.
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e
legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
É Pregoeira, deste Município, Marilene Paixão Maia de Souza, designada pela Portaria nº 003/2021/GP/PMNT de
01 de janeiro de 2021, publicada no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL
1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO
PÚBLICA

1.1.

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. .

1.2.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 10 de dezembro de 2021 às
09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. , nos termos das condições descritas neste
Edital.

2

DO OBJETO

2.1

Constitui objeto deste PREGÃO para Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica
para fornecimento de Peças e Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal
em atendimento a Prefeitura, secretarias e fundos

2.2

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br. e www.novatimboteua.pa.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

2.3

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a
participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.4

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2.5

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo
endereço eletrônico: cplnovatimboteua@hotmail.com.

3

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada às especificações
técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

3.2

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

4

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação
ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 03
(três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.
4.1.1

As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, das
08h00 às 13h00, na Av. Barão do Rio Branco, 2312, Centro, Sala da CPL, Centro, Nova
Timboteua, ou encaminhadas
através
de
e-mail
no endereço
eletrônico:
cplnovatimboteua@hotmail.com.

4.1.2

Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.

4.1.3

A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação
das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

4.2

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física,
e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do
respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário,
efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

4.3

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: cplnovatimboteua@hotmail.com.
4.3.1

4.4

A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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4.4.1

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
pregoeira, nos autos do processo de licitação.

4.4.2

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

5

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.2

5.1.1

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as
orientações que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br até o terceiro dia útil a data
do recebimento das propostas.

5.1.2

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal
COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de
07 de agosto de 2014.

Será vedada a participação de empresas:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou
ainda,
d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

5.3

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

5.3.2

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital;

5.3.3

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
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5.3.4

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

5.3.5

Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da
Constituição Federal.

6

DO CREDENCIAMENTO

6.1

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

6.2

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

6.3

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

6.4

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
6.5.1
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

7

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação.

7.2

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.

7.3

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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7.5

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

7.6

Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.7

Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição dos
itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente as
características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do
sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.

7.8

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.

7.9

Prazo de entrega para os serviços será de forma imediata, em se tratando das peças, será no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação
por e-mail ou contato telefônico.

7.10

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto
do certame não tenha ônus para o Município de Nova Timboteua.

7.11

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.12

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.13

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES.

8.1

No dia 10 de dezembro de 2021 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será
aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de
lances.

8.2

A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

8.3

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
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de lances.
8.4

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes.

8.5

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.6

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

8.7

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

8.9

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

8.10

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

8.11

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

8.12

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol
da consecução do melhor preço.

8.13

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados
pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério
da Economia.

8.14

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.15

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.16

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17

No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do
fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º,
§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
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8.19.1 no pais;
8.19.2 por empresas brasileiras;
8.19.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.19.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.20

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

8.21

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.22

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

8.23

A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.24

Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1

Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 10.024/2019.

9.2

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.2.1

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

9.4

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.6

Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
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sua continuidade.
9.7

NÃO SERÃO ADJUDICADOS VALORES ACIMA DOS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS
NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

10

DA HABILITAÇÃO

10.1

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação com o Município de Nova Timboteua, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1
10.1.2

SICAF.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br /

10.2

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.3

Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.4

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

10.5

A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.

10.5.2.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.5.4 Cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver.
10.5.5 Certidão especifica, emitida pela Junta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta)
dias da abertura do presente certame, a qual relaciona todos os protocolos (número de registro)
registrados na Junta Comercial pela empresa
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10.5.6

10.6

Alvará de Funcionamento

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:
10.6.1 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo fórum, em data não anterior a 90
(noventa) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do
documento.
10.6.2 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 por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço
deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de abertura e
encerramento juntamente com o CRP – Certidão de Regularidade Profissional do contador
referente ao balanço patrimonial emitido pela internet na sua devida validade.
10.6.3 Capacidade Financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores:
Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma e através do Balancete de verificação.
Ativo Circulante
LC=------------------------Passivo Circulante
10.6.3.1

Para capacidade econômico financeira exigida, os participantes deverão atender,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos: LC maior ou igual a 1 (um).

10.6.3.2

A maior ou menor pontuação obtidas pelas empresas licitantes não terá qualquer
influência na sua classificação final, servindo apenas para habilitação ou não das
proponentes.

10.7

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:
10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
10.7.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;
10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos
tributos relacionados com o objeto licitado;
10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o
objeto licitado;
10.7.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS);
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10.7.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de
julho de 2011;
10.7.6.1

Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais
requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s)
sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito
e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.7.6.1.1

10.8

A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

A documentação relativa à DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA consistirá em:
10.8.1 A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de 01 (UM)
atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa física ou jurídica comprovando que já prestou ou
presta serviços dessa natureza, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de suas respectivas
notas fiscais,
10.8.1.1

fica desobrigado de reconhecimento em cartório, quando o atestado de capacidade
técnica for fornecido por órgãos públicos, Municipal, Estadual ou federal.

10.8.2 Declaração de Adimplência com a Secretaria Municipal de Administração. A referida declaração deverá
ser solicitada pelo licitante no protocolo, em papel timbrado da empresa interessada à Secretaria Municipal de
Administração, no horário de expediente de 08hs às 13hs, até 02(dois) dias úteis antes da data designada para
abertura da sessão pública. O referido documento pode ser obtido através do endereço eletrônico:
smadmpmnt@hotmail.com ou de forma presencial no prédio da secretaria Municipal de Administração.
Mais informações pelo telefone (91) 9-8456-0587.
10.9

Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÃO UNIFICADA:
10.9.1

Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.9.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário: Procuração, através de outorga por
instrumento público ou particular; neste último caso, com firma reconhecida em cartório. Tanto o instrumento
público como o particular deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para
formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, ou carta de Credenciamento com firma reconhecida.
10.10 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF,
desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.
10.10.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os documentos
indicados nos subitens acima 10.5 – Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação econômicofinanceira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.
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10.10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o
licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
10.10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e
trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF;
10.11 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de Apoio
quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
10.12 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
10.13 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
10.15 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
10.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
11

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1

Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item ou um
item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS
AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta
“CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR” disponível
apenas para o licitante/vencedor.

11.2

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (três)horas, sob pena de inabilitação

11.3

O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 03 (três) horas de efetivo
funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 13h, contados da convocação.

11.4

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
cplnovatimboteua@hotmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em
contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se
responsabilizará por e mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no
servidor ou navegador, tanto do Município de Nova Timboteua quanto do emissor.
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11.4.1

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três)
horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de
Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.
11.4.1.1

11.5

11.6

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro
do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

11.4.2

É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da
sessão pública.

11.4.3

Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

A proposta deverá conter:
11.5.1

proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o
preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação daproposta;

11.5.2

preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos.

11.5.4

prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada
para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo
66, § 4º;

11.5.5

Prazo de entrega para os serviços será de forma imediata, em se tratando das peças, será no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos
produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

11.5.6

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas
decimais (0,01).

11.5.7

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

11.5.8

A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações
que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar
necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9

A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia
de sua apresentação.

A PREFEITURA MUNICIPAL poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por
escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.
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12

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1

A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Av. Barão do Rio Branco,
2312, Centro, Sala da CPL . Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a
pregoeira responsável: Marilene Paixão Maia de Souza. O envelope contendo os documentos deve estar
lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão
Eletrônico.

12.2

Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação
e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira o declarará vencedor.

12.3

Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor Lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais
lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou
poderá revogar a licitação.

13

DOS RECURSOS

13.1

Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

13.3

Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões
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.

13.4

Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
site:www.comprasgovernamentais.gov.br.

13.5

O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

13.6

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para:
13.6.1

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

13.6.2

motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3

manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

13.7

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

13.8

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

13.9

Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento
à autoridade superior para homologação.
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14

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

14.2

14.1.1

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.2.1

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

14.2.2

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será
declarado vencedor.
15.1.1

15.2

Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a
documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo
o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
15.2.1

A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto
licitado.

16

DO PAGAMENTO

16.1

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada
pela mesma, no prazo máximode30 (trinta)dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o
recebimento de finitivo do objeto.

16.2

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

16.3

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problemas e já
definitivamente sanado.
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17

DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

17.1

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

17.2

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65, II, “d”
da Lei 8.666/93.

17.3

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

17.4

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
PREFEITURA MUNICIPAL.

17.5

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos
comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei8.666/93.

17.6

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

17.7

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos Recursos
orçamentários que correrão por conta das dotações do ano vigente:

17.8

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias do ano
em curso.

17.9

Nos casos de Registro de Preços fica a Administração desobrigada de apresentar a dotação orçamentária antes da
aquisição. (Decreto Federal 7.892/013 artigo 15)

18

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1

Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja minuta
constitui o Anexo V deste Edital.

18.2

A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura
do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações
da PREFEITURA MUNICIPAL, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.

18.3

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada
por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05
(cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

18.4

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação
das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.

18.5

O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática
dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro documento
comprobatório dos preços de mercado.

18.6

Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

(devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas
para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados no mercado.
18.7

Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos
poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente
registrados em Ata e publicados.

19

DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.

19.1

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da
respectiva Ata de Registro de Preços.

20

DAS PENALIDADES

20.1

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3 apresentar documentação falsa;
20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.6 não mantiver a proposta;
20.1.7 cometer fraude fiscal;
20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

20.2

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.3

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
20.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
20.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo
prazo de até dois anos;
20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

20.4

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

20.5

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração
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pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.7

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

20.8

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.9

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
20.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
20.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

21.1

Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício
insanável.

21.2

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

21.3

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

21.4

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

21.5

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

21.6

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

21.7

A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.8

A autoridade competente para anular ou revogar a licitação.

22

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.1

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
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elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
23

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1

O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Portal de Transparência do Município
através do endereço eletrônico www.novatimboteua.pa.gov.br/.

23.2

As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.

23.3

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes.

23.4

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela pregoeira.

23.5

Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer técnico à Secretaria
requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes,
elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.

23.6

A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins
de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da
proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço
proposto.

23.7

As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no sistema
eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como
será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.

23.8

Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente Edital.

23.9

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

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na PREFEITURA
MUNICIPAL, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
23.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.
23.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto no
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parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.
23.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município
de Nova Timboteua.
23.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
23.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e
comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes, desobrigando
totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.
23.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e-mail),
para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual.
Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão
considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.
23.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude
de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Nova Timboteuaquanto do emissor.
23.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e emitida pelo
Sistema ou de sua desconexão.
23.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de lances da sessão pública, e
permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos
realizados.
23.20 Se a desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública será
suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após a comunicação
do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.
23.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA PREGOEIRA VIA CHAT.
23.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no Sistema
Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde
que não haja comunicação da pregoeira em contrário.
23.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
23.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da Comarca
de Nova Timboteua - PA.
23.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
23.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
Modelo Padrão de Proposta Comercial;
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ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

Modelo de Declaração Unificada;
Modelo de Ata de Registro de Preços.
Modelo de Termo de Contrato
Ordem de Fornecimento

Nova Timboteua, 23 de novembro de 2021.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO
OBJETO:

Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Peças e
Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em atendimento a
Prefeitura, secretarias e fundos
ANEXO – I
Termo de Referência
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I – DESCRIÇÃO:
1.1.

Constitui objeto deste certame Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica

para fornecimento de Peças e Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota
municipal em atendimento a Prefeitura, secretarias e fundos, de acordo com as especificações
técnicas adiante discriminadas:

ITENS
PEÇAS PARA CARRO DE PEQUENO E MEDIO PORTE, CONFORME FROTA DO MUNICIPIO
ÍTEM

DESCRIÇÃO PRODUTO

UNID.

QUANT. MAXIMA

01

AMORTECEDOR DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

18

02

AMORTECEDOR DIANTEIRO (MÉDIO PORTE)

UNID

12

03

AMORTECEDOR TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

18

04

AMORTECEDOR TRASEIRO (MÉDIO PORTE)

UNID

12

05

TERMINAL AXIAL DE DIRECAO (PEQUENO PORTE)

UNID

30

06

TERMINAL AXIAL DE DIRECAO (MÉDIO PORTE)

UNID

15

07

BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

30

08

BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

30

09

BATERIA 60 AMP (PEQUENO PORTE)

UNID

12

10

BATERIA 90 AMP (MÉDIO PORTE)

UNID

4

11

BICOS P/PNEUS (PEQUENO PORTE)

UNID

150

12

BICOS P/PNEUS (MÉDIO PORTE)

UNID

50

13

BOBINA IGNIÇÃO (PEQUENO PORTE)

UNID

12

14

BOMBA DAGUA (PEQUENO PORTE)

UNID

12

15

BOMBA DAGUA (MÉDIO PORTE)

UNID

8

16

BOMBA DE COMBUSTÍVEL (PEQUENO PORTE)

UNID

16

17

BOMBA DE COMBUSTÍVEL (MÉDIO PORTE)

UNID

8

18

BOMBA OLEO(PEQUENO PORTE)

UNID

6

19

BOMBA OLEO(MÉDIO PORTE)

UNID

4

20

BUCHA BANDEJA DIANTEIRA C/MANCAL (PEQUENO PORTE)

UNID

24

21

BUCHA BANDEJA DIANTEIRA INF (MÉDIO PORTE)

UNID

18
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22

BUCHA BANDEJA REDONDA (PEQUENO PORTE)

UNID

24

23

BUCHA BANDEJA DIANTEIRA SUP (MÉDIO PORTE)

UNID

18

24

BUCHA FEIXO MOLA CAPA FERRO (PEQUENO PORTE)

UNID

12

25

BUCHA FEIXO MOLA CAPA FERRO (MÉDIO PORTE)

UNID

8

26

BUCHA FEIXO MOLA PEQ (PEQUENO PORTE)

UNID

12

27

BURRINHO TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

24

28

BURRINHO TRASEIRO (MÉDIO PORTE)

UNID

16

29

CILINDRO EMBREAGEM DA CAIXA (PEQUENO PORTE)

UNID

12

30

CILINDRO EMBREAGEM DO PEDAL (PEQUENO PORTE)

UNID

12

31

CILINDRO MESTRE DE FREIO(PEQUENO PORTE)

UNID

12

32

COIFA RODA (PEQUENO PORTE)

UNID

30

33

COIFA RODA (MÉDIO PORTE)

UNID

12

34

COIFA CAMBIO (PEQUENO PORTE)

UNID

30

35

COIFA CAMBIO (MÉDIO PORTE)

UNID

16

36

CORREIA ALTERNADOR (PEQUENO PORTE)

UNID

20

37

CORREIA ALTERNADOR (MÉDIO PORTE)

UNID

8

38

CORREIA CVA (PEQUENO PORTE)

UNID

12

39

COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

25

40

COXIM CAMBIO (PEQUENO PORTE)

UNID

20

41

COXIM CAMBIO (MÉDIO PORTE)

UNID

6

42

COXIM DO MOTOR (PEQUENO PORTE)

UNID

20

43

COXIM DO MOTOR (MÉDIO PORTE)

UNID

12

44

CUBO TRASEIRO C/ROLAMENTO (PEQUENO PORTE)

UNID

24

45

CUBO TRASEIRO C/ROLAMENTO (MÉDIO PORTE)

UNID

16

46

DISCO DE FREIO (PEQUENO PORTE)

PAR

20

47

DISCO DE FREIO (MÉDIO PORTE)

PAR

16

48

ESCAPAMENTO FINAL (PEQUENO PORTE)

UNID

12

49

ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO (PEQUENO PORTE)

UNID

12

50

FILTRO AR CONDICIONADO (PEQUENO PORTE)

UNID

20

51

FILTRO AR CONDICIONADO (MÉDIO PORTE)

UNID

8

52

FILTRO DE AR MOTOR (PEQUENO PORTE)

UNID

30

53

FILTRO DE AR MOTOR (MÉDIO PORTE)

UNID

16

54

FILTRO DE COMBUSTÍVEL (PEQUENO PORTE)

UNID

40

55

FILTRO DE COMBUSTÍVEL (MÉDIO PORTE)

UNID

16

56

FILTRO DE ÓLEO (PEQUENO PORTE)

UNID

60

57

FILTRO DE ÓLEO (MÉDIO PORTE)

UNID

40

58

FLEXIVEL FREIO (PEQUENO PORTE)

UNID

24

59

FLEXIVEL FREIO (MÉDIO PORTE)

UNID

16

60

FLUIDO FREIO DOT4 (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

50

61

JG CABOS VELA (PEQUENO PORTE)

JG

20

62

JG VELAS (PEQUENO PORTE)

JG

20

63

JUNTA HOMOCINETICA (PEQUENO PORTE)

UNID

12

64

JUNTA HOMOCINETICA (MÉDIO PORTE)

UNID

8

65

K80 DESCARBONIZANTE (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

40
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66

KIT DE EMBREAGEM (PEQUENO PORTE)

KT

12

67

KIT DE EMBREAGEM (MÉDIO PORTE)

KT

4

68

KIT ESTABILIZADOR (PEQUENO PORTE)

KT

50

69

KIT ESTABILIZADOR (MÉDIO PORTE)

KT

30

70

LAMPADA FAROL H7 (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

100

71

LAMPADA FAROL H4 (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

100

72

LAMPADA FREIO 2 POLO (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

100

73

LAMPADA PISCA 1 POLO (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

100

74

OLEO CAIXA SAE90 (PEQUENO/MEDIO PORTE)

LITROS

80

75

OLEO MOTOR SAE 5W30 DIESEL (MEDIO PORTE)

LITROS

150

76

OLEO MOTOR SAE 10W40 FLEX (PEQUENO PORTE)

LITROS

40

77

ÓLEO MOTOR SAE 20W50 FLEX (PEQUENO PORTE)

LITROS

240

78

PALHETAS PARA-BRISA (PEQUENO PORTE)

PAR

20

79

PALHETAS PARA-BRISA (MÉDIO PORTE)

PAR

8

80

PARABRISA DOBLO (PEQUENO PORTE)

UNID

2

81

PARABRISA FIORINO NOVA (PEQUENO PORTE)

UNID

3

82

PASTILHA DE FREIO (PEQUENO PORTE)

JG

50

83

PASTILHA DE FREIO (MÉDIO PORTE)

JG

16

84

PASTILHA DE FREIO TZ FIAT DUCATO (MEDIO PORTE)

JG

6

85

PIVOT SUSPENSÃO (PEQUENO PORTE)

UNID

36

86

PIVOT SUSPENSÃO (MÉDIO PORTE)

UNID

25

87

REGULAGEM FREIO (PEQUENO PORTE)

UNID

20

88

RELE AUXILIAR (PEQUENO/MEDIO PORTE)

UNID

20

89

RETENTOR VOLANTE (PEQUENO PORTE)

UNID

6

90

RETENTOR VOLANTE (MÉDIO PORTE)

UNID

6

91

POLIA CORREIA ALTERNADOR (PEQUENO PORTE)

UNID

30

92

POLIA CORREIA ALTERNADOR (MÉDIO PORTE)

UNID

30

93

TENSOR CORREIA CVA (PEQUENO PORTE)

UNID

10

94

ROLAMENTO DA COIFA (PEQUENO PORTE)

UNID

24

95

ROLAMENTO DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)

UNID

40

96

CUBO C/ROLAMENTO DIANTEIRO (MÉDIO PORTE)

UNID

6

97

SAPATA FREIO TRASEIRA (PEQUENO PORTE)

JG

15

98

SAPATA FREIO TRASEIRA (MÉDIO PORTE)

UNID

6

99

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

PAR

12

100

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MÉDIO PORTE)

PAR

4

101

TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR (PEQUENO PORTE)

UNID

8

102

TERMINAL DE DIREÇÃO (PEQUENO PORTE)

UNID

40

103

TERMINAL DE DIREÇÃO (MÉDIO PORTE)

UNID

10

TRIZETA CAIXA (PEQUENO PORTE)

UNID

12

104

SERVIÇOS PARA CARRO DE PEQUENO E MEDIO PORTE, CONFORME FROTA DO MUNICIPIO
ÍTEM

DESCRIÇÃO SERVIÇO

UNID.

QUANT. MAXIMA

105

ALINHAMENTO DE DIREÇÃO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

200

106

ALINHAMENTO DE DIREÇÃO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

200
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107

BALANCEAMENTO DE RODAS (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

400

108

BALANCEAMENTO DE RODAS (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

400

109

CAMBAGEM DE COLUNA DIANT (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

100

110

CAMBAGEM DE COLUNA DIANT (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

100

111

DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

10

112

LIMPEZA DE BICOS (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

113

REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

60

114

REVISÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

20

115

SERVIÇO

60

116
117
118
119

REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO (PEQUENO/MEDIO PORTE)
SERVIÇO DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA (PEQUENO/MEDIO
PORTE)
TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)
TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO (MÉDIO PORTE)
TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

HORA

400

SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO

30
20
30

120

TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

20

121

TROCA TERMINAL AXIAL DE DIRECAO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

30

122

TROCA TERMINAL AXIAL DE DIREÇÃO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

123

TROCA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

124

TROCA BICOS P/PNEUS (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

60

125

TROCA BOMBA DAGUA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

15

126

TROCA BOMBA DAGUA (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

4

127

TROCA BOMBA DE COMBUSTÍVEL (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

128

TROCA BOMBA OLEO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

5

129

TROCA BOMBA OLEO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

2

130

TROCA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

131

TROCA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

20

132

TROCA BURRINHO TRASEIRO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

30

133

TROCA BURRINHO TRASEIRO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

134

TROCA CILINDRO MESTRE DE FREIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

4

135

TROCA COIFA RODA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

30

136

TROCA COIFA RODA (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

137

TROCA COIFA CAMBIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

30

138

TROCA COIFA CAMBIO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

139

TROCA CORREIA ALTERNADOR (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

140

TROCA CORREIA ALTERNADOR (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

141

TROCA CORREIA CVA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

15

142

TROCA CORREIA CVA (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

143

TROCA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

144

TROCA COXIM CAMBIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

12

145

TROCA COXIM CAMBIO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

146

TROCA COXIM DO MOTOR (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

12

147

TROCA COXIM DO MOTOR (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

148

TROCA CUBO TRASEIRO C/ROLAMENTO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

15

149

TROCA CUBO TRASEIRO C/ROLAMENTO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6
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150

TROCA DISCO DE FREIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

151

TROCA DISCO DE FREIO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

4

152

TROCA ESCAPAMENTO FINAL (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

8

153

TROCA ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

8

154

TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

155

TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

156

TROCA FLEXIVEL FREIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

8

157

TROCA FLEXIVEL FREIO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

158

TROCA FLUIDO FREIO DOT3 (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

10

159

TROCA JG CABOS VELA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

15

160

TROCA JOGO DE PISTÃO SERV MOTOR (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

4

161

TROCA JUNTA HOMOCINETICA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

162

TROCA JUNTA HOMOCINETICA (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

6

163

TROCA KIT DE EMBREAGEM (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

10

164

TROCA KIT DE EMBREAGEM (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

2

165

TROCA OLEO CAIXA SAE90 (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

24

166

TROCA OLEO CAIXA SAE90 (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

16

167

TROCA PASTILHA DE FREIO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

30

168

TROCA PASTILHA DE FREIO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

169

TROCA PIVOT SUSPENSÃO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

30

170

TROCA PIVOT SUSPENSÃO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

171

TROCA DE PNEUS (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

100

172

TROCA RETENTOR VOLANTE (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

10

173
174

TROCA RETENTOR VOLANTE (MÉDIO PORTE)
TROCA POLIA CORREIA ALTERNADOR (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

4

SERVIÇO

30

175

TROCA ROLAMENTO DA COIFA (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

16

176

TROCA ROLAMENTO DIANTEIRO (PEQUENO PORTE)

SERVIÇO

20

177

TROCA CUBO C/ROLAMENTO DIANTEIRO (MÉDIO PORTE)

SERVIÇO

10

178

TROCA SAPATA FREIO TRASEIRA (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

20

179

TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO (PEQUENO/MEDIO PORTE)

SERVIÇO

25

PEÇAS PARA CARRO DA MARCA PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, CONFORME FROTA DO MUNICIPIO
ÍTEM

DESCRIÇÃO SERVIÇO

UNID.

QUANT. MAXIMA

180

ADITIVO P/ RADIADOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

50

181

AMORTECEDOR DIANT. PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

12

182

AMORTECEDOR TRAS. PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

12

183

ANEL DE SEGUIMENTO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

3

184

ANTFERRUGEM DESENGRIPANTE

UNID.

50

185

BANDEIJA DIANT. PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

4

186

BATERIA 60AH PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

6

187

BICO INJETOR COMB. PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

8

188

BICO P/PNEU PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

40

189

BOBINA IGNIÇÃO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

5
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190

BOMBA DAGUA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

6

191

BOMBA DE COMBUSTIVEL PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

12

192

BRONZINA DE BIELA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

JG

4

193

BONZINA DE MANCAL PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

JG

4

194

BUZINA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

195

CABO EMBREAGEM PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

20

196

CABO FREIO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

6

197

CABOS IGNIÇÃO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

JG

5

198

CAR 80 DESCARBONIZANTE

UNID.

50

199

CILINDRO DE FREIO RODA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

20

200

COIFA CAMBIO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

20

201
202
203

COIFA RODA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN
CORREIA ALTERNADOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN
CORREIA DENTADA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.
UNID.
UNID.

20
20
8

204

COXIM AMORTECEDOR DIANT PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

205

COXIM CAMBIO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

6

206

COXIM DO MOTOR LE PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

9

207

COXIM DO MOTOR LD HID PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

8

208

CUBO RODA TZ C/ROL PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

209

DISCO DE FREIO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

PAR

6

210

ELETRO VENTILADOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

4

211

FILTRO DE AR MOTOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

15

212

FILTRO DE COMBUSTIVEL PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

213

FILTRO DE OLEO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

30

214

FILTRO DO AR CONDICIONADO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

215

FLUIDO FREIO DOT4 500ML

UNID.

30

216

IMPULSOR BENDIX PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

6

217

JUNTA CABECOTE PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

4

218

JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

4

219

JUNTA HOMOCINETICA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

12

220

KIT BATENTE AMORT. DT PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

KT

20

221

KIT DE EMBREAGEM PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

KT

5

222

KIT ESTABILIZADOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

KT

10

223

KIT ROLAM. DO EIXO TZ PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

KT

15

224

LAMPADA 1 POLO 12V

UNID.

100

225

LAMPADA 2 POLO 12V

UNID.

100

226

LAMPADA FAROL H1 12V

UNID.

100

227

LAMPADA FAROL H4 12V

UNID.

100

228

LAMPADA FAROL H7 12V

UNID.

100

229

OLEO ATF HIDRAULICO SAE 10W20

LT

30

230

OLEO CAIXA SAE 80

LT

40

231

OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO

LT

60

232

OLEO MOTOR 20W50

LT

100

233

PALHETA LIMPA PARABRISA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

PAR

5
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234

PASTILHA DE FREIO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

JG

20

235

PIVO SUSPENSÃO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

12

236

POLIA DO ALTERNADO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

20

237

RADIADOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

5

238

ROLAMENTO ALTERNADOR PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

239

ROLAMENTO DA COIFA CAMBIOPEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

4

240

ROLAMENTO RODA DT PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

15

241

SAPATA FREIO TZ PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

JG

10

242

TAMBOR DE FREIO TZ PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

PAR

8

243

TENSOR COMP CORREIA ALTERN PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

5

244

TENSOR CORREIA DENTADA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

8

245

TERMINAL AXIAL PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

246

TERMINAL DE DIREÇÃO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

12

247

TIRANTE CX MACHA PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

UNID.

10

248

VELAS IGNIÇÃO PEUGEOT/RENAULT/CITROEN

JG

10

UNID.

QUANT. MAXIMA

PEÇAS ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16/70C17
ÍTEM

DESCRIÇÃO PRODUTO

249

ADITIVO P/RADIADOR DIESEL IVECO CITYCLASS

UNID.

30

250

AMORTECEDOR DT IVECO CITYCLASS

UNID.

8

251

AMORTECEDOR TZ IVECO CITYCLASS

UNID.

8

252

ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE IVECO CITYCLASS

UNID.

30

253

BATERIA 100 AH IVECO CITYCLASS

UNID.

8

254

BICO P/PNEU IVECO CITYCLASS

UNID.

30

255

BUCHA BARRA TENSORA FURO MAIOR IVECO CITYCLASS

UNID.

40

256

BUCHA BARRA TENSORA FURO MENOR IVECO CITYCLASS

UNID.

40

257

BUCHA ELASTICA BANDEIJA DIANT. DIR. IVECO CITYCLASS

UNID.

40

258

BUCHA ELASTICA BANDEIJA DIANT. ESQ. IVECO CITYCLASS

UNID.

40

259

BUCHA ESTABILIZADOR DT IVECO CITYCLASS

UNID.

40

260

BUCHA ESTABILIZADOR TZ QUAD. IVECO CITYCLASS

UNID.

40

261

BUCHA ESTABILIZADOR TZ RED. IVECO CITYCLASS

UNID.

40

262

BUCHA MOLA IVECO CITYCLASS

UNID.

40

263

BUZINA IVECO CITYCLASS

UNID.

6

264

CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICO IVECO CITYCLASS

UNID.

12

265

CORREIA DO ALTERNADOR IVECO CITYCLASS

UNID.

12

266

CRUZETA CARDAN IVECO CITYCLASS

UNID.

20

267

CUBO DE RODA DT IVECO CITYCLASS

UNID.

4

268

CUBO DE RODA TZ IVECO CITYCLASS

UNID.

4

269

DISCO FREIO DT VENT. IVECO CITYCLASS

PAR

6

270

DISCO FREIO TZ VENT. IVECO CITYCLASS

PAR

6

271

FAROL IVECO CITYCLASS

UNID.

2

272

FILTRO AR IVECO CITYCLASS

UNID.

16

273

FILTRO COMB BLINDADO IVECO CITYCLASS

UNID.

16

274

FILTRO COMB REFIL IVECO CITYCLASS

UNID.

16
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275

FILTRO OLEO MOTOR IVECO CITYCLASS

UNID.

20

276

GRAXA CHASSI IVECO CITYCLASS 18KG

BD

5

277

IMPULSOR BENDIX IVECO CITYCLASS

UNID.

4

278

INDUZIDO IVECO CITY CLAS

UNID.

4

279

LAMPADAS H1 IVECO CITYCLASS

UNID.

50

280

LAMPADAS H3 IVECO CITYCLASS

UNID.

50

281

LAMPADAS H4 IVECO CITYCLASS

UNID.

50

282

LAMPADAS H7 IVECO CITYCLAS

UNID.

50

283

OLEO CAMBIO SAE 90 IVECO CITYCLASS

LT

80

284

OLEO DIFERENCIAL SAE 140 IVECO CITYCLASS

BD

15

285

OLEO DO MOTOR SAE 15W40 CI-4 IVECO CITYCLASS

BD

40

286

OLEO HIDRAULICO ATF IVECO CITYCLASS

LT

60

287

PASTILHA FREIO DT IVECO CITYCLASS

JG

30

288

PASTILHA FREIO TZ IVECO CITYCLASS

JG

30
8

289

PINÇA FREIO DT IVECO CITYCLASS

UNID.

290

PINÇA FREIO TZ IVECO CITYCLASS

UNID.

12

291

PIVO SUSPENSAO IVECO CITYCLASS

UNID.

40

292

REGULADOR DE VOLTAGEM IVECO CITYCLASS

UNID.

4

293

RETENTOR RODA DIANTEIRA IVECO CITYCLASS

UNID.

6

294

RETENTOR RODA TZ IVECO CITYCLASS

UNID.

6

295

ROLAMENTO CARDAN IVECO CITYCLASS

UNID.

16

296

ROLAMENTO RODA DT IVECO CITYCLASS

UNID.

8

297

ROLAMENTO RODA TZ IVECO CITYCLASS

UNID.

8

298

SAPATA FREIO MAO IVECO CITYCLASS

KIT

4

299

SILICONE PRETO IVECO CITYCLASS

UNID.

20

300

TERMINAL BARRA TENS. IVECO CITYCLASS

UNID.

20

301

TERMINAL DE BATERIA IVECO CITYCLASS

UNID.

20

302

TERMINAL DIREÇÃO IVECO CITYCLASS

UNID.

20

PEÇAS PARA CARRO DE GRANDE PORTE, CONFORME FROTA DO MUNICIPIO
ÍTEM

DESCRIÇÃO PRODUTO

UNID.

QUANT. MAXIMA

303

ADITIVO P/RADIADOR DIESEL (GRANDE PORTE)

UNID

100

304

ALTERNADOR 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

4

305

AMORTECEDOR DT 13.180/13.190 (GRANDE PORTE)

UNID

6

306

AMORTECEDOR DT 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

10

307

AMORTECEDOR TZ 13.180/13.190 (GRANDE PORTE)

UNID

8

308

AMORTECEDOR TZ 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

10

309

AMORTECEDOR TZ 26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

10

310

ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE (GRANDE PORTE)

UNID

40

311

BATERIA 100 AH (GRANDE PORTE)

UNID

12

312

BATERIA 150 AH (GRANDE PORTE)

UNID

12

313

BOMBA AUX DE EMBREAGEM 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

8

314

BOMBA AUX DE EMBREAGEM 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

4

315

BOMBA DE TRANFERENCIA 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

6
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316

BUCHA DA MOLA DT 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

10

317

BUCHA DA MOLA TZ 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

10

318

BUCHA ESTABILIZADOR DT VW 15.190 (GRANDE PORTE)

KT

30

319

BUCHA ISOLADOR BARRA ESTAB DT VW 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

30

320

CAMARA 1000-20 COMUM (GRANDE PORTE)

UNI

30
6

321

CORREIA ALTERNADOR 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

322

CORREIA ALTERNADOR 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

15

323

CRUZETA DO CARDAN 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

12

324

CRUZETA DO CARDAN 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

20

325

FILTRO AR EXT VW (GRANDE PORTE)

UNID

20

326

FILTRO AR INT VW (GRANDE PORTE)

UNID

20

327

UNID

20

UNID

20

UNID

20

330

FILTRO COMBUSTIVEL REFIL VW (GRANDE PORTE)
FILTRO COMBUSTIVEL SEDIM RACOR VW 13.180 MWM WORKER 6C (GRANDE
PORTE)
FILTRO COMBUSTIVEL SEDIM RACOR VW 13.190 MOTOR MAN (GRANDE
PORTE)
FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR ROCOR 15.190/26.280 (GRANDE
PORTE)

UNID

20

331

FILTRO DESUMIDIFICADOR VW 13.180/15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

20

332

FILTRO OLEO BLINDADO 15.190/13.190 (GRANDE PORTE)

UNID

20

333

FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VW 13.180 MWM WORKER 6C (GRANDE PORTE)

UNID

20

334

FILTRO OLEO REFIL 26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

15

335

GRAXA CHASSI 18KG (GRANDE PORTE)

BD

10

336

KT DE EMBRAGEM 15.190 (GRANDE PORTE)

KT

4

337

KT DE EMBRAGEM 26.280 (GRANDE PORTE)

KT

2

338

KT DE EMBREAGEM 13.180/13.190 (GRANDE PORTE)

KT

2

339

LAMPADA 1P 12V (GRANDE PORTE)

UNID

60

340

LAMPADA 1P 24V (GRANDE PORTE)

UNID

50

341

LAMPADA 2P 12V (GRANDE PORTE)

UNID

50

342

LAMPADA 2P 24V (GRANDE PORTE)

UNID

50

343

LAMPADA H1 24V (GRANDE PORTE)

UNID

50

344

LAMPADA H4 24V (GRANDE PORTE)

UNID

50

345

LAMPADA H7 24V (GRNADE PORTE)

UNID

50

346

LONA DE FREIO DT/TZ 13.180 (GRANDE PORTE)

KIT

8

347

LONA DE FREIO DT 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

KIT

12

348

LONA DE FREIO TZ 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

KIT

15

349

OLEO 140 VW DIFERENCIAL (GRANDE PORTE)

BD

40

350

OLEO 15W40 CI-4 (GRANDE PORTE)

BD

40

351

OLEO 15W40 CH-4 (GRANDE PORTE)

BD

40

352

OLEO 90 CAMBIO (GRANDE PORTE)

BD

20

353

OLEO ATF HIDRAULICO (GRANDE PORTE)

LT

150

354

OLEO HIDRAULICO 68 (GRANDE PORTE)

BD

40

355

PROTETOR DE CAMARA 1000-20 (GRANDE PORTE)

UNID

30

356

REBITE P/LONA (GRANDE PORTE)

UNID

1000

357

REPARO DA CUICA DT VW(GRANDE PORTE)

UNID

30

328
329
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358

ROLAMENTO DO CARDAN 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

8

359

ROLAMENTO DO CARDAN 15.190/26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

25

360

ROLAMENTO RODA DT 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

6

361

ROLAMENTO RODA DT 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

12

362

ROLAMENTO RODA DT 26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

6

363

ROLAMENTO RODA TZ 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

12

364

ROLAMENTO RODA TZ 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

12

365

ROLAMENTO RODA TZ 26.280 (GRANDE PORTE)

UNID

12

366

TAMBOR DE FREIO DT/TZ 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

20

367

TAMBOR DE FREIO TZ 13.190 (GRANDE PORTE)

UNID

20

368

TAMBOR DE FREIO 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

20

369

TAMBOR DE FREIO DT/TZ 26.280 PAC (GRANDE PORTE)

UNID

20

370

TERMINAL DA SEMIBARRA 15.190 (GRANDE PORTE)

UNID

20

371

TERMINAL DE DIREÇAO LD 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

10

372

TERMINAL DE DIREÇÃO LD 15.190 MAN (GRANDE PORTE)

UNID

10

373

TERMINAL DE DIREÇÃO LE 13.180 (GRANDE PORTE)

UNID

10

374

TERMINAL DE DIREÇAO LE 15.190 MAN (GRANDE PORTE)

UNID

10

UNID.

QUANT. MAXIMA

PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS
ÍTEM

DESCRIÇÃO PRODUTO

375

ABRACADEIRA (MAQUINA PESADA)

UNID

50

376

ADITIVO P/RADIADOR DIESEL (MAQUINA PESADA)

UNID

40

377

ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE (MAQUINA PESADA)

UNID

30

378

BATERIA 150 AH (MAQUINA PESADA)

UNID

10

379

BICO P/PNEU (MAQUINA PESADA)

UNID

40

380

BOMBA DE TRASNFERENCIA (MAQUINA PESADA)

UNID

4

381

COLA 3M (MAQUINA PESADA)

UNID

40

382

CORREIA DO ALTERNADOR (MAQUINA PESADA)

UNID

12

383

CRUZETA DO CARDAN (MAQUINA PESADA)

UNID

8

384

ESCOVA MOTOR PARTIDA (MAQUINA PESADA)

UNID

6

385

ESTOPA P/LIMPEZA (MAQUINA PESADA)

UNID

100

386

FILTRO AR EXT (MAQUINA PESADA)

UNID

12

387

FILTRO AR INT (MAQUINA PESADA)

UNID

12

388

FILTRO DA TRANSMISSAO (MAQUINA PESADA)

UNID

12

389

FILTRO DE AGUA (MAQUINA PESADA)

UNID

12

390

FILTRO DE COMBUSTIVEL DE LINHA ALUM (MAQUINA PESADA)

UNID

12

391

FILTRO DE COMBUSTIVEL GRANDE (MAQUINA PESADA)

UNID

12

392

FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR (MAQUINA PESADA)

UNID

12

393

FILTRO HIDRAULICO EXT (MAQUINA PESADA)

UNID

12

394

FILTRO OLEO LUBRIF (MAQUINA PESADA)

UNID

12

395

FUSIVEL (MAQUINA PESADA)

UNID

40

396

GRAXA CHASSI (MAQUINA PESADA)

BD

10

397

IMPULSOR BENDIX (MAQUINA PESADA)

UNID

4

398

LAMPADA 1P FORD (MAQUINA PESADA)

UNID

30
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399

LAMPADA 2P FORD (MAQUINA PESADA)

UNID

30

400

LAMPADA H1 FORD (MAQUINA PESADA)

UNID

30

401

LAMPADA H4 FORD (MAQUINA PESADA)

UNID

30

402

LAMPADA H7 FORD (MAQUINA PESADA)

UNID

30

403

OLEO 68 HID (MAQUINA PESADA)

BD

20

404

OLEO DIFERENCIAL 140 (MAQUINA PESADA)

BD

20

405

OLEO DO CONVERSOR 20W30 (MAQUINA PESADA)

BD

20

406

OLEO MOTOR 15W40 (MAQUINA PESADA)

BD

50

407

PASTILHA DE FREIO (MAQUINA PESADA)

JG

10

408

RELE AUX (MAQUINA PESADA)

UNID

10

409

REPARO DO CILINDRO DE ARTICULAÇAO (MAQUINA PESADA)

JG

6

410

REPARO DO CILINDRO DE ELEVAÇAO (MAQUINA PESADA)

JG

6

411

REPARO DO CILINDRO DO BASCULANTE (MAQUINA PESADA)

JG

6

412

RETENTOR DE ARO DE RODA (MAQUINA PESADA)

UNID

10

413

RETENTOR DO ROLAMENTO DA RODA EXT (MAQUINA PESADA)

UNID

10

414

RETENTOR DO ROLAMENTO DA RODA INT (MAQUINA PESADA)

UNID

10

415

ROLAMENTO DE CENTRO (MAQUINA PESADA)

UNID

12

416

ROLAMENTO DE RODA EXT (MAQUINA PESADA)

UNID

12

417

ROLAMENTO DE RODA INT (MAQUINA PESADA)

UNID

12

418

SILICONE ALTA TEMPERATURA (MAQUINA PESADA)

UNID

40

SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS
ÍTEM

DESCRIÇÃO SERVIÇO

UNID.

QUANT. MAX.

419

REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50

420

REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50

421

SERVIÇO DE BORRACHARIA: REPAROS DE PENEUS (MAQUNAS PESADAS)

UNID

300

422

TROCA BARRA DE DIREÇÃO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50

423

TROCA BATERIA (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

20

424

TROCA BICOS P/PNEUS (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

200

425

TROCA BOMBA DAGUA (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

30

426

TROCA BOMBA OLEO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

16

427

TROCA FILTRO DE AR MOTOR (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

32

428

TROCA FILTRO DE COMBUSTÍVEL (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50

429

TROCA FLEXIVEL FREIO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50

430

TROCA KIT DE EMBREAGEM (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50

431

TROCA LAMPADA FAROL H7 PHILIPS (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

60

432

TROCA LAMPADA FREIO 2 POLO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

60

433

TROCA LAMPADA PISCA 1 POLO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

60

434

TROCA OLEO CAIXA (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

300

435

TROCA ÓLEO MOTOR (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

300

436

TROCA PNEUS DIANTEIRO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

60

437

TROCA PNEUS TRASEIRO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

60

438

TROCA ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

32

439

TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO (MAQUNAS PESADAS)

SERVIÇO

50
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ANEXO – I A
Termo de Referência

FROTA MUNICIPAL
PREFEITURA / SECRETARIA DE OBRAS / SECRETARIA DE AGRICULTURA
VEICULO
RETROESCAVADEIRA
RETROESCAVADEIRA
RETROESCAVADEIRA
PATROL
PATROL
PATROL
PÁ CARREGADEIRA
PÁ CARREGADEIRA
TRATOR TERRANEW AZUL
TRATOR NEW HOLLAND
TRATOR AMARELO
TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO
TRATOR VALTRA AMARELO
PAS/ÔNIBUS
CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE
CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE
CAR/CAMINHÃO/MEC OPERAC

MARCA/MODELO
XCMG-XT870BR
JCB-3CX
CASE 580N
CASE 845
CATERPILAR120K
XCMG-GR1803BR
CASE W20E
CASE W20D
PLUS 80
PD 7630
BM 100
MA 4275
A950
VOLKS/COMIL SVELTO U
VW/26.280 CRM 6X4
VW/13.180 EURO3 WORKER
IVECO/TECTOR 170E28

ANO FAB / ANO
MOD.

1998/1999
2013/2014
2010/2010
2017/2018

SECRETARIA DE SAÚDE
VEICULO
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
MIS/CAMIONETA
ESP/CAMIONETA

MARCA/MODELO
PEUGEOT
FIAT/FIORINO
FIAT/DOBLO
FIAT/FIORINO
RENAULT KANGOO
CITROEN BERLINGO
FIAT DUCATO
VW/KOMBI
AMAROK

ANO FAB / ANO
MOD.
2017/2017
2018/2018
2002/2002
2006/2006
2014/2015
2018/2019
2018/2018
2012/2013
2013/2014

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VEICULO
PAS/ÔNIBUS
PAS/ÔNIBUS

MARCA/MODELO
MARCOPOLO/VOLARE V 8I
ESC
VW15.190 EOD E. HD ORE

ANO FAB / ANO
MOD.
2008/2009
2013/2014
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PAS/ÔNIBUS

IVECO/CITYCLASS 70C17

2012/2013

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VEICULO
PAS/AUTOMOVEL
PAS/AUTOMOVEL
PAS/AUTOMOVEL
PAS/AUTOMOVEL

MARCA/MODELO
CHEVROLET/SPIN
CHEVROLET/ONIX
FIAT/UNO
CITROEN/AIRCROSS

ANO FAB / ANO
MOD.
20214/2014
2017/2018
2018/2019
22018/2019

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.
II- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
2.
2.1. As PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, objeto desta licitação,
deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com as solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL,
no endereço descrito na ordem de fornecimento.
2.2.

A detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL, no
Prazo de entrega para os serviços de forma imediata, em se tratando das peças, será no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail
ou contato telefônico
2.1.1. Os prazos de que tratam o item 2.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração.

2.3.

As PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO deverão possuir prazo de
validade não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da data da entrega. A licitante vencedora deverá
trocar os insumos as suas custas bem com o arcar com todas as despesas decorrentes da reposição e transporte
destes, não cabendo à Municipalidade quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens
danificados ao licitante vencedor.

2.4.

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da
data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

III – JUSTIFICATIVA:
3. Justifica-se apresente contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e em reparos, com
fornecimento de peças, acessórios originais, componentes e outros correlatos, em veículos utilitários e pesados, pertencentes
ao acervo automotor da Prefeitura Municipal e Secretarias agregadas, com a finalidade de alcançar maior presteza e eficiência
na realização dos serviços afetos à conservação da frota de veículos oficiais, primando-se pela otimização da qualidade no
trato do bem público e consequentemente serviço com maior qualidade a municipalidade, com estreita observância de
critérios e mecanismos geradores de maior eficiência, celeridade e economicidade. Assim se faz necessário a abertura de
novo processo licitatório até mesmo de forma preventiva, para evitar interrupção nos serviços executados, assim faz-se
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necessário a abertura de processo licitatório, uma vez que já não temos saldo de produtos no último registro de preços
realizado e que inclusive já não temos registro de preços em vigência suficiente para atender a toda a nossa demanda. Por
fim justificamos que no momento é para nós impossível quantificarmos um número exato de produtos que possamos
necessitar, por esta razão solicitamos que o procedimento seja realizado para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS do

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de execução indireta “empreitada por preço unitário”, para
atender no disposto do art. 15, II, da lei nº 8.666/93 e no art. 3º e II, do Decreto federal nº 7.892/13, em virtude
das entregas serem parceladas a fim de suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

3.1.

As PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO adquiridos atenderão as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde suprindo a necessidade da população do Município de Nova
Timboteua.

3.2.

Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que se trata de estimativa, baseada na demanda levantada pela
prefeitura onde apuramos as quantidades necessárias para serem adquiridas.

3.3.

O valor estimado para a contratação item a item está de acordo com o princípio da razoabilidade, sendo
realizada uma cesta de preços, e para tanto, usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços
aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO DE 03 (TRÊS) EMPRESAS, sendo que o mesmo pode ser
conferido de acordo com planilha em anexo.

IV – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
4.
4.1.

Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos
itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.
Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada
pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.
Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o
disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os
fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a
empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a
correção necessária.
Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será
determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo
iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A detentora da Ata ficará obrigada a
substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:
4.2.1.

4.2.2.

Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela
Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o
período de cobertura da garantia.
Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação
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por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.
V – OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA:
5.
5.1.

As PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO devem ser entregues
conforme as normas vigentes.

5.2.

O produto deve estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de
validade e o estado de conservação das embalagens.

5.3.

A detentora da Ata deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma marca
dos produtos apresentados na proposta.

5.4.

A detentora da Ata ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que
o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 05 (cinco) dias úteis.

5.5.

A detentora da Ata deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa
execução das obrigações assumidas.

5.6.

A detentora da Ata deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO
OBJETO:

Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de
Peças e Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em
atendimento a Prefeitura, secretarias e fundos
ANEXO – II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver),
inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG..................,
CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº
025/2021 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa
Jurídica para fornecimento de Peças e Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em
atendimento a Prefeitura, secretarias e fundos, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município,
conforme segue:
Item

Especificação

Marca

Unidade

1
2
3..

Xx
Xx
Xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

Quantidade Valor Unitário
R$
xx
R$
xx
R$
xx
R$

Informar Valor total R$...
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de
PREGÃO ELETRÔNICO.
Prazo de entrega para os serviços de forma imediata, em se tratando das peças, será no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato
telefônico

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste editale seus anexos.

.............................................................................., ........, ................................... de2021.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO
OBJETO:

Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Peças e
Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em atendimento a
Prefeitura, secretarias e fundos

ANEXO - III
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)
Á pregoeira e equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL, Estado do Pará
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através
de seu representante legal infra-assinado, que:
(
) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14,
bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadra mento desta situação.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1)
Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
2)
Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3)
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de
governo, estando apta a contratar com o poder público.
4)
Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.
5)
Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6)
Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instauradosporesteMunicípio,queo(a)responsávellegaldaempresaéo(a)Sr.(a)............................................................., Portador(a)
do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo
é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro
de Preços/contrato.
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7)
Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem
como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte
endereço:
E-mail:
Telefone: ()
8)
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
9)
Nomeamos e constituímososenhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sobn.º...................................,
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico
n.º Nº 025/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos
e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

.............................................................................., ........, ................................... de2021.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇOPOR ITEM UNITÁRIO
OBJETO:

Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Peças e
Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em atendimento a
Prefeitura, secretarias e fundos
ANEXO – IV
MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ......... dias do mês de .............. do ano de dois mil e vinte, o Município de Nova Timboteua através da Prefeitura Municipal,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.149.125/0001-00, com sede na cidade de Nova Timboteua, Estado do Pará, na Av. Barão do
Rio Branco, 2312 - Centro, doravante denominado Prefeitura Municipal, representado pela sua Prefeita Municipal, CLAUDIA
DO SOCORRO PINHEIRO NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº280.888.672-15, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO nº 025/2021, por
deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no DOUem............., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da
empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas
que se seguem.

................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de ................., Estado do ................, inscrita
no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição Estadual sob o nº..................., doravante designada DETENTORA DA
ATA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ............................., portador do RG nº .......................... e do
CPF nº ........................
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento
de Peças e Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em atendimento a Prefeitura, secretarias
e fundos, para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da
Administração Municipal e de acordo com o edital.
1.2. Descrição:
Item nº

Descrição do Item

Unidade

Quantidade

MARCA

Valor Unitário

VALOR TOTAL DA ATA = ----- (----------).
1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficandolhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme
o inciso IIIdo § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §
1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1. AS PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, objeto desta ata, deverão ser entregues
(sem ônus de entrega), de acordo com as solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL, no endereço descrito na ordem de
fornecimento.
3.2. A detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Administração, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail
ou contato telefônico.
3.2.1. Os prazos de que tratam o item 3.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
3.3. As PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO deverão possuir prazo de validade não
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da data da entrega. A licitante vencedora deverá trocar os insumos as suas custas
bem com o arcar com todas as despesas decorrentes da reposição e transporte destes, não cabendo à Municipalidade quaisquer
ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao licitante vencedor.
3.4. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura
desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:
4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito de verificação
e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade
com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.
4.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos itens. Caso
confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução.
4.1.3. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste
Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie,
dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
4.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo,
pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da
notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item
do objeto que for recusado.
4.2. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:
4.2.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo
prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que
apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.
4.2.1. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria
Municipal de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o
preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1.As PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO deve ser entregue conforme as normas
vigentes.
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5.2. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e
o estado de conservação das embalagens.
5.3. A detentora da Ata deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma marca dos produtos
apresentados na proposta.
5.4. A detentora da Ata ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 05 (cinco) dias úteis.
5.5. A detentora da Ata deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente
licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
5.6. A detentora da Ata deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:
6.1.As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e
exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando
medidas para evitar o desperdício.
6.2.Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como
facilitador(es) das mudanças de comportamento.
6.3.Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que
apresentem eficiência energética e redução de consumo.
6.4.Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
6.5.Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água
6.6.Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
6.7.Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
6.8.Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de
consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
6.9. Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de
colaboradores no quadro da empresa.
6.10.Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação
ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços,
como exige a Lei nº 9.985/00.
6.11.Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na
prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição
final, considerados lixo tecnológico.
6.12.É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
6.13.Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
6.14.Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

6.15.Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
6.16.Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos
resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
6.17.A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
6.18.Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
6.18.1.Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente
e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
6.18.2.Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas
não licenciadas.
6.19.Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanha das
CND’sFGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para
a conta bancária da DETENTORA DA ATA indicada pela mesma.
7.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes
da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado na Av. Barão do Rio Branco, 2312 – centro Nova
Timboteua-PA.
7.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:
7.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação emitida: a
PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ sob nº 05.149.125/0001-00;
7.3.2. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 2312 – centro Nova Timboteua-PA.
7.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
7.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
7.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
7.3.3.3. número do item e descrição do produto:
7.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro
de Preços;
7.3.3.5. Preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes
7.3.3.6. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
7.3.3.7. O Banco, número da agência e da conta corrente da DETENTORA DA ATA.
7.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da
sua reapresentação.
7.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da DETENTORA DA ATA
relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
7.6.Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos Recursos

orçamentários que correrão por conta das dotações do ano vigente:
7.6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das dotações
7.6.2

orçamentárias do ano em curso.
Nos casos de Registro de Preços fica a Administração desobrigada de apresentar a dotação orçamentária
antes da aquisição. (Decreto Federal 7.892/013 artigo 15)
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7.6.3

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações
orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

7.7. Deverá comprovar mediante apresentação dos respectivos arquivos XML, o preenchimento dos referidos
campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55.
7.8.Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
7.9.Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.
7.10.Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco
fato previsível.
7.11.Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da PREFEITURA
MUNICIPAL.
7.12.Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para
a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.
7.13.Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e
publicação do Termo de Aditamento.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Caberá ao(a) Sr(a) ............................ portador(a) do R.G. nº ................ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ................,
representante da DETENTORA DA ATA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO III)
8.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.
8.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas
detectadas.

8.3. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo da Prefeita Municipal, Senhora CLAUDIA DO
SOCORRO PINHEIRO NETO.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS
9.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.
9.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado,
o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
9.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades administrativas, podendo o Município de Nova Timboteua convocar os demais fornecedores classificados
para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte
dela.
9.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações assumidas,
este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser protocolado antes do pedido de
fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no
mercado.
9.3.1. Procedente o pedido, o Município de Nova Timboteua poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor
pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar
contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.
8.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Nova Timboteua, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
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9.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Nova Timboteua e o fornecedor continuará
obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro
do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
9.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município de Nova
Timboteua poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a classificação final.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA
10.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o direito a qualquer indenização, se esta:
10.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
10.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
10.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:
10.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto
contratado.
10.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
10.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
10.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser
comunicada por escrito à Administração Municipal.
10.3. A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas
as razões do pedido.
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.
10.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA ATA, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na
aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de
registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.
11.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em
regulamento.
11.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) horas de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega
do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
11.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o cancelamento
decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório.
11.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
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As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem
que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja,
aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito
o foro da Comarca de Nova Timboteua, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em
02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL, em
até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
14.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco)
dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
14.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
14.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão
Eletrônico nº 025/2021 e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
naquilo que não contrariar as presentes disposições.
14.5. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 025/2021
14.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor ................,
Secretaria Municipal do Município de Nova Timboteua, e pelo Sr. ----------, qualificado preambularmente, representando a
Detentora da Ata e testemunhas.
Nova Timboteua, ..... de .......... de2021.
..............
Prefeita Municipal
CPF nº

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxLtda
Detentora da Ata
(NOME)
Representante Legal
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EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITARIO
OBJETO:

Registro de preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Peças e
Serviços Mecânicos e Troca de Peças de Reposição da frota municipal em atendimento a
Prefeitura, secretarias e fundos
ANEXO – V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº ___/2021

O MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA, através do ________________________, neste ato denominado CONTRATANTE,
com sede na ____________________,____, BAIRRO _______ inscrito no CNPJ (MF) sob o nº ______________________,
representado pela ___________, Sr.(a). ___________________________, brasileiro, portador do documento de identidade RG
n.º ___________________, SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________________, residente e domiciliado à
___________________, ____, ____________, Estado do Pará, e de outro lado a firma ____________, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº ____________, estabelecida à _________________,______________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) __________________, residente na _____________________, portador
do(a) CPF ______________, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o
Edital do Pregão nº ___/2021 PE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e
Fundos.

ITENS

DESCRIÇÃO

UND MARCA QUANT VALOR

VALOR
UNT

TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.

O valor deste contrato, é de R$ ________ (__________).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no
Pregão ___/2021 PE são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação
quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº ___/2021 PE, realizado com fundamento na Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em __ de _________ de2021 extinguindo-se em __ de _____________ de2021,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos
produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o
fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo
empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
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qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse
do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo
do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº ___/2021 PE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do
produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2.
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência
deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência
do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do
CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias do ano em
curso.
ÓRGÃO

01 – XXXXXXXXXXXXXXX

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ELEMENTO DE DESPESA

XXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X.X.XX.XX.XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante
ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação
dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade
fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO
e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem
em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem
que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração
do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a
Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE,
deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE,
atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste
Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº ___/2021 PE, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).CLAUDIA
DO SOCORRO PINHEIRO NETO e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas
e julgadas no Foro do Município de NOVA TIMBOTEUA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que
surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA,
e pelas testemunhas abaixo.

NOVA TIMBOTEUA - PA, __ de ______________ de2021
____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
CNPJ(MF) 05.149.125/0001-00
CONTRATANTE
________________________________
CNPJ
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1.___________________________

2.___________________________
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ANEXO VI

1. ORDEM DE FORNECIMENTO
Ordem de Fornecimento nº. _/2021.
REFERENTE AO CONTRATO Nº _/2021
ORDENADOR DE DESPESAS
Decreto-lei Federal nº 200/67, art. 80, § 1º

Endereço:

CNPJ

Telefone/Fax

À
Empresa

Endereço:

CNPJ

Telefone/Fax

Autorizamos V.S.ª a fornecer os itens abaixo adiante discriminados, observadas as especificações e
demais condições constantes no contrato Nº______/2021
I – DO OBJETO
ÓRGÃO SOLICITANTE
Item
Descrição

Und.

Qnt.

DEPARTAMENTO COMPRAS
R$ Unit.
R$ Total

P/L

GABIENTE
AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
C.N.P.J. 05.149.125/0001-00

II

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária:

decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade: -

__________________/ ___________, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2021.
III – DA ENTREGA
A entrega devera ser feita no Almoxarifado Central, cito na Av. Barão do Rio Branco, Nº 2312- Centro Nova Timboteua-PABrasil – CEP: 68730-000.
IV - DO ATO CONTINUO
Ato continuo, todas as notas fiscais deverão obrigatoriamente virem acompanhadas da Ordem de Fornecimento emitida pelo
Departamento de Compras e Certidões Fiscais tais como: CONJUNTA, FGTS, Negativa de Debito Trabalhista, sob a pena de não
recebimento da mercadoria.
V – DAS DEMAIS CONDIÇÕES
As condições de recebimento das passagens terrestres, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto no contrato em
epígrafe.

________________________________
Ordenador de Despesas

______________________________
Chefe Dep. Compras

Nova Timboteua (PA), _____ de _____________ de2021.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento em,
______/___________/______,ciente das condições
estabelecidas.

______________________________________________
CONTRATADA

