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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE 

  

 

PA 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará.CEP. 68.130-000 

Contatos: e-mail: licitaprh@gmail.com : Fone (93) 3534-1266  

Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura Municipal de Prainha – Setor de 

Licitações e as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os 

dados do Termo de Recebimento de Edital, devendo ser entre no Setor Licitações no endereço do rodapé, ou 

enviado no e-mail: licitaprh@gmail.com. 

 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos 

relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua 

publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

 

 

Maria de Fátima da Silva Pires 

Pregoeira Municipal 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021-300604 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021300604 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, E 

DEMAIS EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PÁ. 

 

 

NOME EMPRESARIAL:  

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO:  

NOME PARA CONTATO:  

TELEFONE:  

CIDADE/ESTADO:  

E-MAIL: 

 

 

________________________________________ 

Assinatura 

(A assinar digitalmente se fisicamente por favor escanear em caso de envio por e-mail) 
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021-300604 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA-PA 

 

 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL –SRP  

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, E 

DEMAIS EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PÁ. 

 

 

ABERTURA: 08 DE setembro de 2021 ás 10:00 
 

LOCAL DO CERTAME: End.: PA 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará. 

  

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Prainha-Pa. Somente para um 

representante legal da licitante, munido de procuração específica para tal e, um documento de identificação com 

foto. O mesmo assinará a folha de retirada de edital e solicitação de CRC e ADIMPLÊNCIA que deverão estar 

assinados pelo Secretário de Administração. O edital também está disponibilizado no mural dos jurisdicionados 

(TCM Pa) e portal da Transparência Municipal www.prainha.pa.gov.br, ainda pelo e-mail: 

licitaprh@gmail.com. Será cobrada uma taxa conforme dispõe o Artigo 32 Inciso 5◦ da Lei 8666/93 para as 

devidas emissões de CRC E ADIMPLÊNCIA, e o requerido o EDITAL IMPRESSO á serem solicitados junto a 

Secretaria Municipal de Administração ou ainda pelo e-mail: pmprainha1720@gmail.com. 

 

INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação no endereço PA 419, Prainha / Jutuarana, km 01 – 

Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará ou através do endereço eletrônico: licitaprh@gmail.com. 

  

http://www.prainha.pa.gov.br/
mailto:licitacaomb@gmail.com
mailto:pmprainha1720@gmail.com
mailto:licitacaomb@gmail.com
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 9/2021-300604 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021300604 

 

O MUNICÍPIO DE PRAINHA, por intermédio de sua Pregoeira Municipal, Maria de Fátima da Silva Pires, 

designada pela Portaria nº. 015/2021-PMP, torna público, para conhecimento de quem possa interessar que fará 

realizar licitação na modalidade PREGÃO, modo PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, com 

execução indireta MENOR PREÇO POR ITEM, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e 

em conformidade com a legislação vigente. 

 

O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 

de 7 de agosto de 2014, Decretos n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto n° 7.892 de 23 janeiro de 2013, 

Decreto n° 8. 250 de 23 de maio de 2014, legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

A Sessão Pública ocorrerá às 10:00 h (horário local) do dia 08 de setembro de 2021, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Prainha, situada na Prefeitura Endereço: PA 419, Prainha / Jatuarana, km 01 – Bairro 

Jardim Planalto – Prainha-Pa. 

 

1- DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, E DEMAIS 

EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE PRAINHA-PÁ. 

 
1.2- Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

- Anexo I - Termo de Referência 

- Anexo II - Modelo de Proposta 

- Anexo III - Modelo de Declaração de plenamente os requisitos de habilitação 

- Anexo IV - Modelo de Termo de para o credenciamento 

- Anexo V - Modelo de Declaração de Enquadramento 

- Anexo VI - Modelo de Declarações Múltiplas 

- Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

- Anexo VIII - Minuta de Contrato 

 

2- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura. 

 

2.2- Após a homologação do resultado da licitação, a Prefeitura de Prainha-Pa, convocará ou encaminhará ao 

licitante vencedor, a seu exclusivo critério, a Ata de Registro de Preços para assinatura. 

 

2.3 -O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu 

recebimento; 

 

2.4- Durante a vigência da Ata de Registro de Preço poderão ocorrer várias solicitações de prestação de serviços 

objetos desta licitação, inclusive simultaneamente. 

 

3- DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

3.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 
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procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é o 

Município de Prainha-Pa; 

3.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é o Gabinete do Prefeito, Secretaria 

Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Secretaria Municipal de Administração, 

Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras. 

 

3.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do Município de Prainha-Pa– Órgão Gerenciador. 

 

3.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão consultar Município de Prainha-Pa para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

 

3.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

3.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

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

 

3.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação por 

órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 

contratação pelo órgão gerenciador. 

 

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

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

 

3.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 

não dos serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 

da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1- Poderão participar desta licitação qualquer interessado observado as necessárias qualificações, a 

pertinência da atividade empresarial com o objeto desta licitação, o atendimento ás condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

4.2- Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução de serviço destes decorrente 

às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos incisos I, II e III, do art. 9º, da Lei 8.666/93, 

notadamente: 

a) servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Prainha-Pa. 

b) os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha-Pa, a estes 

equiparados o pregoeiro e equipe de apoio; 

c) empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores latu sensu ou dirigentes da Prefeitura Municipal de 

Prainha-Pa. 
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d) empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de 

suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força das Leis nº. 10.520/ 

2002 e da Lei nº 8.666/93. 

e) consórcios de empresas. 

f) empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

g) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico ou subcontratado. 

 

4.3- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

 

4.4- A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, sujeitá-lo-á às penalidades 

cíveis e criminais cabíveis. 

 

4.5-. Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por sua representada, devendo no ato 

da entrega dos envelopes identificar-se, por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, para este 

fim e documento de identidade original e cópia, caso o representante seja sócio ou titular da empresa, deverá 

apresentar documento que comprove este fato. 

 

4.6 – Para fins do item 4.2 considera-se participação indireta, para fins do disposto neste dispositivo, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor 

do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 

incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.1 –Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

deverão ser entregues, separadamente, em envelopes lacrados, identificados com o nome do órgão, nome da 

licitante e número do Edital, e título identificando o seu conteúdo (Proposta Comercial ou Documentos de 

Habilitação), na forma indicada abaixo: 

 

a) ENVELOPE N°1- PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA-PA 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2021-XXXXX 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ: 

 

b) ENVELOPE N°2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA-PA 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9/2021-XXXXXX 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ: 

 

5.2-  Os documentos exigidos neste instrumento convocatório (Credenciamento e Habilitação) poderão ser 

apresentados em cópia simples (nesse caso os originais deverão ser apresentados para autenticação pela 

Pregoeira ou servidor integrante da equipe de apoio) no ato da sessão pública ou por qualquer processo de cópia 

legível, autenticada por cartório competente. 

 

5.3- Se alguma documentação de habilitação não estiver autenticada por cartório ou pela Pregoeira/equipe de 

apoio da Prefeitura Municipal de Prainha, e houver a possibilidade de consultar a veracidade via internet a Pregoeira 
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poderá confirmar a sua autenticidade, porém, em caso de não conectividade com a Internet no momento da 

análise da documentação de habilitação o licitante será considerado inabilitado tendo em vista que a solicitação 

é de que todos os documentos devem ser apresentados autenticados. 

 

5.4- As empresas poderão enviar por e-mail os dados completos do representante que será credenciado para 

participar do certame até o último dia útil antes da abertura da licitação para agilidade no cadastramento no 

sistema que utilizamos no dia certame (sistema ASPEC), como por exemplo: nome completo, CPF, 

RG/ORGÃO EMISSOR com data de expedição, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento. 

 

5.5- Todos os volumes, HABILITAÇÃO e PROPOSTA, deverão ser encadernados, preferencialmente em 

espiral ou garras plásticas, com todas as folhas numeradas e rubricadas em ordem crescente. 

 

5.6- TERMO DE ENCERRAMENTO: Para cada volume apresentado (Documentação de habilitação e 

Proposta), a licitante deverá apresentar um Termo de Encerramento declarando, o número de páginas e 

documentos que o compõem. 

 

6 DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1- Ao iniciar-se a sessão, os representantes das interessadas em participar do certame ora em pauta 

deverão se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira, devidamente munidos dos seguintes 

documentos: 

 

a) Certificado de Condição de Microempreendedor individual; 

 

b) Requerimento de empresário, no caso de empresário; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as eventuais alterações 

contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou 

nomeação da diretoria em exercício; 

 

6.2- Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e original da carteira de identidade 

ou outro documento com foto. 

 

6.3- Em caso de preposto ou procurador, apresentar documento acima elencado, procuração mediante 

instrumento público ou particular com firma reconhecida e Termo de Credenciamento com firma reconhecida 

que comprove os necessários poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, assinar, abster e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhados da carteira de 

identidade ou outro documento com foto também reconhecidos. 

 

6.4 – Todos os documentos apresentados deverão estar conforme o item 5.2 deste edital. 

 

6.5 – A Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deverá estar conforme modelo 

constante no Anexo III;  

6.6.- Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 

147/2014 as microempresas – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverão apresentar a Declaração Própria 

de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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6.6.1- A declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não 

aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

 

6.6.2- Declaração de enquadramento de porte registrado na junta comercial. 

a) Quando optante pelo SIMPLES nacional: Consulta do simples nacional, com data de consulta não superior a 

30 dias; 

b) Quando não for optante pelo SIMPLES nacional: Declaração de imposto de renda e demonstração do 

resultado do exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II 

do art. 3 da LC 123/2006. 

 

6.6.2.1. Tais exigência do item anterior (6.6.2) são apenas para as empresas que queira se beneficiar da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

6.6 - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda. 

 

6.7- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, sendo 

comprovado através da Ficha de Inscrição Cadastral (FIC), emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda. 

 

6.8- Certificado de Registro Cadastral e Adimplência.  

 

6.8.1. Como obter o atestado: O Atestado de Adimplência deverá ser requerido junto a Prefeitura Municipal, na 

Secretaria Municipal de Administração, endereço PA 419, Prainha / Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - 

Prainha-Pará ou através do endereço eletrônico: licitaprh@gmail.com, em até 48h antes da data e horário de 

abertura do certame para que seja possível a devida consulta nos arquivos municipais.  

 

6.9- Cópia do respectivo comprovante de termo de retirada física/eletrônica conforme página 1 do edital 

acompanhado da relação de visita técnica com assinatura dos gestores de cada secretaria para comprovação da 

mesma. 

 

6.10- No momento do credenciamento os documentos acima deverão ser entregues a Pregoeira fora dos 

envelopes. 

 

6.12- Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação dos representantes que não cumprirem as 

exigências contidas no credenciamento deste Edital, mas, por não estarem esses representantes credenciados, 

não poderão ofertar lances verbais e nem interpor recurso administrativos e os mesmos podem ficar na condição 

de ouvintes para o acompanhamento da sessão, porém devem ter postura compatível com a situação em que se 

encontram não criando qualquer ação ou situação embaraçosa ou intempestiva. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N°1) 

 

7.1 – O envelope n° 1 - Proposta Comercial deverá conter a proposta de preço, em uma 01 (uma) via, elaborada 

em papel timbrado do licitante, sendo numerada sequencialmente, datada e assinada a última folha e rubricadas 

as demais, pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado, devendo a proposta conter as 

especificações detalhadas do bem, ser digitada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou espaços em branco. 

 

7.2- Os licitantes deverão obrigatoriamente apresentar a proposta comercial em mídia (solicitar planilha para 

a Pregoeira, através de e-mail licitaprh@gmail.com ou na sala da Comissão de Licitação, levando objeto para 

carregamento da mídia que deverá estar em branco). A planilha de mídia deverá ser compatível com a 

proposta física, estar dentro do envelope de acordo com planilha digital, contendo, marca, procedência, preço 

unitário e total ofertado por item, não podendo o arquivo sofrer nenhuma alteração quanto a nomeação ou 

estrutura da planilha disponibilizada, haja vista que a mesma será importada para o sistema utilizado. Qualquer 

alteração que impeça a importação da planilha ao sistema, implicará na desclassificação da proposta. A mídia 

mailto:licitacaomb@gmail.com
mailto:licitaprh@gmail.com
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deverá conter um único arquivo, a proposta de preços que ficará anexada aos autos do processo e também 

servirá para a elaboração da proposta consolidada ao final da fase de lances e negociações. 

 

7.3- No valor global da proposta deverão estar inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado 

(tributos, seguros, fretes, manutenções e encargos de qualquer natureza), e ser indicado em algarismo e por 

extenso, calculados com duas casas decimais após a vírgula. 

 

7.4- A proposta comercial deverá ser elaborada conforme o modelo do ANEXO II e planilha enviada, 

observando a sequência dos itens, subtotais, quantitativos, indicação de preço por item, unidade, totalizando o 

preço global da proposta; 

7.5 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública. 

7.6 Condições e forma de pagamento, em consonância com os prazos estipulados no item 14 deste Edital; 

7.7 O preço deverá ser apresentado incluindo todos os custos operacionais da atividade, os tributos e taxas, 

encargos sociais, trabalhistas, horas extras, despesas administrativas, trabalhos noturnos, dominiciais e em 

feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com 

ensaios, testes e demais provas para controle tecnológico, de modo a constituir a única contraprestação pela 

execução dos serviços, objeto desta licitação. 

7.8 Em hipótese alguma a licitante ou seu representante legal poderá introduzir quaisquer modificações ou 

anexar outros documentos, após a entrega dos envelopes. 

7.9 Decorrido o prazo de validade da Proposta Comercial, sem convocação para a assinatura do Contrato, 

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

7.10 Em nenhuma hipótese, a Administração Pública aceitará arcar com responsabilidade solidária relativa a 

quaisquer despesas não expressamente discriminada no Contrato. 

 

8– DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) 

8.1.2– Declaração que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Pregão 

Presencial SRP Nº 9/2021-XXXXXX pelo período de vigência do contrato;  

8.1.3- Declaração que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações constantes na 

proposta apresentada; 

8.1.4- Declaração que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possuir quaisquer restrições ou 

notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, direta ou indireta;  

8.1.5- Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz; na forma do 

inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

8.1.6- Declaração que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão incluídos 

nos preços ofertados;  

8.1.7- Declaração, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa 

Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 

referida Lei Complementar. 

8.1.9- Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a 

idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º e Art. 97, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações. 

8.1.10 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do órgão contratante, exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, conforme inciso III, do art. 9º 

da lei 8666/93. 

 

8.2- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.2.1 Registro comercial inicial, no caso de empresa individual; ou 
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8.2.2 Ato constitutivo e alterações subsequentes ou estatuto ou contrato consolidado, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; ou; 

8.2.3 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou Decreto de autorização, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.2.4 Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sócios, se houver, autenticados; 

8.2.5 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima 

aludidas. 

8.2.6 O objeto constante do ato constitutivo/alteração contratual da empresa deverá ser compatível com o objeto 

licitado. 

8.2.7 O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada. 

8.3- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

8.3.1- Prova de Inscrição Nacional no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.3.2- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União; 

8.3.3-  Alvará de Licença para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante; 

8.3.4 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

8.3.5- Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

8.3.6- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do 

Certificado de Regularidade Fiscal-CRF; 

8.3.7- Certidão Negativas de Débitos Trabalhistas- CNDT. 

8.3.8- Certidão de Estabelecimento expedida pela Fazenda Estadual no status de ativa;  

8.3.8.1 Se o estabelecimento onde funciona a empresa for alugado apresentar contrato de aluguel de imóvel 

devidamente reconhecido em cartório; 

8.3.9- As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

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

esta apresente alguma restrição. 

8.3.10- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será o momento em que o proponente foi declarado vencedor do 

certame. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

8.3.11- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadência do 

direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.4- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 

8.4.1- Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida pelo Distribuidor do 

domicilio fiscal da Empresa Licitante; 

8.4.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já exigíveis e 

apresentados, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da 
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empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, devidamente 

registrado no órgão competente. 

8.4.3- Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia 

geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa física e Associação 

ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício financeiro assinado pelo 

contador. 

8.4.4 - A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para a 

habilitação: 

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

igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

ILC= ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL 

A LONGO PRAZO 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ATIVO TOTAL 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos 

assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela Pregoeira e equipe de apoio. 

8.4.5- Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar balanço 

patrimonial simplificado, Defis ou Declaração formal do contador informando o seu enquadramento no Super 

Simples Nacional; esta declaração deverá ser reconhecida em cartório. 

8.5- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.5.1- Atestado de capacidade técnica da licitante, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho dos serviços objeto da presente 

licitação. 

8.5.2 - Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua 

participação no certame e de que tomou conhecimento de todas as informações para cumprimento das 

obrigações desta licitação e que a mesma cumprirá os serviços solicitados de acordo com este processo. 

8.5.3- Declaração da empresa, de que caso venha a ser vencedora do objeto do presente certame, manterá 

permanente até o final do contrato, no mínimo um técnico capacitado e um local para prestação dos serviços no 

Município de Prainha-Pa. Após a assinatura do contrato a empresa terá um prazo de 30 dias corridos para 

comprovar junto a Secretaria Municipal Administração que mantem o local e a indicação do (s) técnico(s) 

responsável (is) pela execução dos serviços. 

8.5.4- Considerando o art. 3º e inciso III do art.30 todos da Lei 8.666/93, será solicitado aos licitantes 

visita técnica em todos os pontos onde serão entregues os objetos licitados, e os responsáveis das unidades 

efetuarão a assinatura do termo/atestado de visita técnica, a data prevista para visita técnica será entre os 

dias 01.09.2021 e 06.09.2021 de 08:00 ás 13:00 as empresas devem enviar um requerimento até 48h 

antecedentes a data de solicitação para visita afim do órgão designar um responsável para 

acompanhamento o representante na localidades, através do e-mail licitaoprh@gmail.com ou na sala do 

setor de Licitações localizado na licitaprh@gmail.com. 

9 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 Após o encerramento do credenciamento a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade 

em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a 

PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, dos participantes devidamente 

mailto:licitaoprh@gmail.com
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credenciados respectivamente. 

9.2 Será aberto, primeiramente, o envelope contendo a Proposta Comercial, cujas folhas serão conferidas e 

rubricadas pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio e as mesmas devem estar em compatibilidade com o termo de 

encerramento apresentado pelas empresas. 

9.3 Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ. 

9.4 Todos os documentos solicitados devem ser reconhecidos/autenticados por cartório ou membro da 
comissão de licitação em até 48 horas antecedentes ao certame com a devida apresentação dos documentos 
originais. 

9.5 As declarações que não constarem em anexo devem ser de elaboração própria da empresa atendendo as 
exigências do edital, devem estar em papel timbrado e devidamente assinadas e datadas. 

10 – DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

10.1-CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

10.1.2. O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atendidas às exatas especificações 

constantes do Anexo I deste Edital. 

10.1.3 - Aberto o envelope de PROPOSTA COMERCIAL, estas serão analisadas verificando-se o atendimento 

a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo com elas. 

10.1.4- Sendo aceito o lance de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da 

licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, com base nas exigências 

fixadas neste edital, Em seguida, será confirmada a veracidade das certidões por meio de consulta “on- line” 

10.1.5 DOS LANCES VERBAIS: 

10.1.5.1- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, onde será oportunizada uma nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.1.5.2 Será selecionada a licitante com a proposta de menor preço por item e as propostas daquelas 

licitantes que tiverem apresentado valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), à proposta de 

menor preço, para participarem dos lances verbais. 

10.1.5.3 Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. No caso de 

empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 

10.1.5.4- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 

sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

10.1.5.5 A desistência do representante em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará a exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 

proposta registrada para a classificação final da etapa competitiva. 

10.1.5.6 Após o encerramento da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno porte participantes 

terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 

a) a proposta, desde que pertencente a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrar com 

valor até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor preço, será considerada empatada com a 

primeira colocada, caso esta não seja microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada que se encontrar na situação de empate 

descrita na alínea anterior terá direito, no prazo de 5 (cinco) minutos, a fazer uma última oferta, com valor 
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obrigatoriamente abaixo daquele ofertado pela primeira colocada; 

c) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar desista de nova proposta 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes na mesma condição de empate, na ordem de classificação; 

d) a negociação de preço junto à licitante classificada em primeiro lugar será sempre após o procedimento de 

desempate de propostas e classificação final das licitantes participantes; 

e) o disposto na alínea “a” deste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.5.7- A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

10.2 DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

10.2.1 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes presentes, as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos. A referida ata 

deverá ser assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes ainda 

presentes à sessão e juntada as declarações de ausência daqueles que solicitarem retirar-se. 

10.2.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação no 

presente Pregão, ou apresentarem-nos em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 

10.2.3 Constatado o atendimento das exigências contidas neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada 

vencedora e o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-á o objeto do certame. 

10.2.4- Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na 

ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade, e procedendo à habilitação da nova licitante, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo, então, a nova licitante 

declarada vencedora pelo Pregoeiro, conforme o subitem anterior. 

10.2.5 Não havendo interposição de recurso administrativo, o Pregoeiro encerrará a sessão. 

10.2.6 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 

Pregoeiro devolverá os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados das empresas 

inabilitadas na fase de proposta. 

10.2.7- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes presentes, as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos. A referida ata 

deverá ser assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes ainda 

presentes à sessão. 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, que deverá realizar 

via protocolo municipal e encaminhar cópia para o-e-mail: licitaprh@gmail.com, sendo que através do mesmo 

receberá suas respostas que também ficará disponibilizado no quadro de avisos da Prefeitura 

11.1.1. Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na 

documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-á após o decurso da 

fase de regularização fiscal.  

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito.  

mailto:licitaprh@gmail.com
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11.3. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão.  

11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Pregoeira, ficará adstrita à verificação da 

tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.  

11.4. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

11.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

– DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja 

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

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

o procedimento licitatório. 

13 – DO CONTRATO 

13.1- A empresa adjudicatária deverá assinar por meio de certificado digital um termo de contrato, para cada 

um dos Órgãos (Secretarias) participantes da Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 

depois de esgotados os prazos recursais, contados da publicação do julgamento no mural de avisos localizado 

saguão da Prefeitura Municipal de PRAINHA / Pará, ou da comunicação direta aos prepostos das licitantes, 

lavrada em ata, conforme disposições constantes do art. 64 e parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93. 

13.2- Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda colocada no certame e, 

assim por diante, até a última empresa classificada e habilitada nos termos do disposto no inciso 2° artigo 64 da 

Lei 8.666/93. 

13.3- A recusa da adjudicatária em assinar o contrato do prazo estabelecido, implicará em multa de 5% do valor 

do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar de novas licitações pelo prazo de no mínimo 24 

(vinte e quatro) meses. 

13.4 - A vigência do contrato será de definido pela administração podendo ser prorrogado nos termos da lei, 

dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços fundamentada nos art. 11 do Decreto nº 3.931/01 e 

art. 57 inc. II, da Lei nº 8.666/93 daí em diante, admitindo-se a prorrogação até o prazo máximo. 

14 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 

14.1- A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ocorrer no município de Prainha-Pa e nas vilas onde 

a Administração mantém serviços como postos de saúde e escolas, de acordo com a necessidade explícita na 

ordem de serviço. Os serviços deverão ter início imediatamente após a emissão da Requisição de autorização de 

serviço. 

14.2 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de 

acordo com o quantitativo solicitado e entregue no mês, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente àquele em que foi efetuado prestado o serviço, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais 

Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de execução” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela 

Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o serviço foi executado 

conforme exigências estabelecidas neste Edital. 

14.3- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada 

apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando 

o correto fornecimento. 

14.4- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem a prestação dos 
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serviços negociados. 

14.5 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de 

pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e conta corrente, secretaria 

atendida e referência do Processo e número de contrato. 

15- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1- A empresa contratada se obriga a realizar os serviços do objeto deste Pregão Presencial com as 

especificações contidas em seus anexos, que fazem parte integrante do procedimento, independente de 

transcrição e/ou traslado. 

15.2- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: 

salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura 

venham a ser regulada em acordo coletivo. 

15.3- Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não 

autorizadas pela Prefeitura. 

15.4- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados, quando relacionados com a execução dos serviços necessários para confecção dos bens em 

questão. 

15.5- Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação. 

15.6- Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e 

irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de Prainha. 

15.7- Responsabilizar-se por todas as despesas sobre a execução dos serviços, inclusive as relativas a 

manutenção, reposições de peças, recargas, pequenas avarias e outras que incidam direta ou indiretamente sobre 

os serviços ora contratados, isentando a contratante de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em 

quaisquer ocorrências; 

15.8- Entregar os bens móveis em perfeitas condições de funcionamento se necessário retirar os equipamentos 

do local de origem arcando com toda responsabilidade e custos. 

15.9- Realizar relatório de execução do serviço constando, data de realização, tipo de serviço e ofertar garantia 

mínima de 180 dias conforme modelo abaixo: 

Secretaria XX Modelo XXX Descrição do serviço Data da realização Data de garantia Observação 

      

      

 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por 

conta do orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2021/2022; 

16.2 As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para 

essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais 

(LOA’s). 

17- DAS PENALIDADES 

17.1- A licitante vencedora fica sujeito as disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93; 

17.2- A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial das obrigações 

objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
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b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e consequentemente o 

cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, após ciência ao interessado. 

17.3- As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do contrato: 

a) Multa de até 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global do contrato até o 

período Máximo de 30(trinta) dias úteis; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o prazo fixado no subitem 

anterior. 

17.4- Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde que sejam devidamente 

comprovados; 

17.5- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado pela licitante, quando 

o valor da garantia da execução contratual não for suficiente; 

17.6- A aplicação das multas deverão se concretizar após comunicação por escrito, dirigida a licitante infratora, 

resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

18 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

18.1 No interesse da Administração Pública, o  Município de Prainha-Pa poderá: 

a) Modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

b) Revogar a 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 ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

18.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do procedimento 

licitatório. 

19- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

solicitar esclarecimento ou impugnar o ato convocatório por escrito, devendo ser protocolado no protocolo 

municipal endereçada para a pregoeira com cópia enviada para o e-mail licitaprh@gmail.com. 

19.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no subitem 

anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado sem 

objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que 

o viciariam ficando restrito somente á ações da pregoeira. 

19.3 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acolhida a petição de 

impugnação, será designada nova data para a realização do certame, conforme art. 12 do Decreto Federal n° 

3.555/2000. 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1- É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do Pregão Presencial SRP, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 



16 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE 

  

 

PA 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará.CEP. 68.130-000 

Contatos: e-mail: licitaprh@gmail.com : Fone (93) 3534-1266  

20.2- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Munícipio de 

Prainha não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

20.3- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

20.4- As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.5- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previstas no parágrafo 1º 

do art. 65 da Lei 8.666/93. 

20.6 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

20.7- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

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

na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 

seus Anexos deverá ser encaminhado a Pregoeira através do protocolo municipal, com cópia para o e-mail: 

licitaprh@gmail.com. 

Prainha-Pa, de 25 de setembro de 2021. 

 

 

Maria de Fátima da Silva Pires 

Pregoeira 

Portaria Municipal nº. 015/2021-PMP 
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 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

1 – DO OBJETO 

O objeto do presente Termo de Referência é o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, E DEMAIS 

EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PÁ. 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1.  A presente contratação justifica-se peal necessidade de preservar em tempo integral o 

funcionamento dos condicionadores de ares pertencente da administração publica municipal, 

proporcionando condições de climatização satisfatórias para atendimento ao público e realização 

das atividades administrativas e funcionais dos diversos setores das secretarias municipais. 

2.2. É fato comprovado que prevenir e/ou corrigir defeitos que porventura possam ocorrer nos 

equipamentos eletrônicos em geral reduz o seu desgaste, aumentando sua vida útil, reduz os 

custos de energia elétrica, e aumenta o bem-estar e conforto daqueles que os utilizam, tendo em 

vista que os ambientes aos quais os aparelhos de climatização e refrigeração de que trata o 

referido objeto deste Termo de Referência pertencem a esta administração pública e em sua 

maioria de uso coletivo social, se tornando desta forma indispensável sua manutenção. Assim, a 

manutenção Preventiva se faz necessária pois promove a continuidade do funcionamento destes, 

por meio de testes, ensaios, avaliações, averiguações, análises, medições e demais 

procedimentos afins que objetivem a prevenção da ocorrência de problemas que possam causar a 

paralisação parcial ou definitiva de componentes, peças, mecanismos, circuitos e demais partes 

dos equipamentos e sistemas em questão. Já a manutenção Corretiva justifica-se pelo fato da 

Prefeitura Municipal e suas Secretarias não disporem de mão de obra especializada, em seu 

quadro de servidores, para a realização de serviços, tarefas, procedimentos e demais ações 

técnicas que visem consertar, recuperar, reparar ou trocar peças, componentes ou partes 

integrantes dos equipamentos e seus sistemas, inclusos no presente Termo de Referência, 

visando recolocá-los em funcionamento parcial ou pleno, no menor espaço de tempo possível. 

2.3. Foram realizadas pesquisas de preço de mercado entre empresas do ramo pertinente, 

evidenciadas pelo mapa comparativo de preços, acostado aos autos, o qual estima média por 

itens unitários e também de forma global para o período pretendido. 

2.4. Em consulta, o Setor de Contabilidade ratificou a existência de recursos orçamentários ao 

custeio da despesa estimada. 

2.5. Por fim, considerando que o Município não dispõe de estrutura suficiente à realização de 

tais serviços, faz-se necessária tal contratação, observando principalmente o Princípio da 

Eficiência, como alerta o caput do artigo 37 da Constituição Federal. 
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3 – TABELA DE ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE VALOR 

MÉDIO 

01 
LIMPEZA DE COMEIA COMPLETA  CENTRAL DE AR 9000 

TIPO SPLIT 

560,000 SERVIÇO      R$ 140,00 

02 

RECARGA DE GÁS R22 EM CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 

9.000 BUTS 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

410,000 SERVIÇO      R$ 190,00 

03 

RECARGA DE GÁS R22 EM CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 

12.000 BUTS 

Especificação: Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

400,000 SERVIÇO      R$ 186,66 

04 

RECARGA DE GÁS R22 EM CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 

18.000 BUTS 

Especificação: Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

270,000 SERVIÇO      R$ 196,66 

05 

RECARGA DE GÁS R410 EM CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 

9.000 BUTS 

Especificação: Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

310,000 SERVIÇO      R$ 196,66 

06 

RECARGA DE GÁS R410 EM CENTRA DE AR TIPO SPLIT DE 

12.000 BTUS 

Especificação: Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

310,000 SERVIÇO      R$ 203,33 

07 

RECARGA DE GÁS R410 EM CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 

18.000 BTUS 

Especificação: Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

200,000 SERVIÇO      R$ 216,00 

08 MANUTENÇÃO ELETRONICA DO COMANDO CENTRAIS 180,000 SERVIÇO      R$ 83,33 

09 

TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT DE 9.000 

BTUS 

Especificação: Com fornecimento do material necessário,execução do 

serviço 

120,000 SERVIÇO      R$ 120,00 

10 

TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT DE 12.000 

BTUS 

Especificação: Com fornecimento de materiais necessários e execução 

dos serviços 

120,000 SERVIÇO      R$ 130,00 

11 TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT DE 18.000 60,000 SERVIÇO      R$ 253,33 
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Especificação: Com fornecimento dos materiais necessarios e execução 

dos serviços 

   

12 
LIMPEZA DE COMEIA COMPLETA CENTRAL DE AR 12.000 

TIPO SPLIT 

560,000 SERVIÇO      R$ 273,33 

13 
LIMPEZA DE COMEIA COMPLETA CENTRAL DE AR 18.000 

TIPO SPLIT 

360,000 SERVIÇO      R$ 316,00 

14 INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS 270,000 SERVIÇO      R$ 173,33 

15 INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS 270,000 SERVIÇO      R$ 196,66 

16 INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS 135,000 SERVIÇO      R$ 206,66 

17 INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS 30,000 SERVIÇO      R$ 203,33 

18 INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS 30,000 SERVIÇO      R$ 233,33 

19 

TROCA DE VENTILADOR DA CONDESADORA DE CENTRAL 

DE AR 9.000 

Especificação: Com fornecimento dos materiais necessários, a execução 

dos serviços 

35,000 SERVIÇO      R$ 253,33 

20 

TROCA DE VENTILADOR DA CONDESADORA DE CENTRAL 

DE AR 12.000 

Especificação : Com fornecimento de materiais necessários, a execução 

dos serviços 

35,000 SERVIÇO      R$ 273,00 

21 

TROCA DO VENTILADOR DA CONDESADORA DE CENTRAL 

DE AR 18.000 

Especificação : Com fornecimento de materiais necessários, a execução 

dos serviços 

35,000 SERVIÇO      R$ 316,66 

22 

RECARGA DE GAS DE GELADEIRA 375 LT 

Especificação :  com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

74,000 SERVIÇO      R$ 233,33 

23 

RECARGA DE GAS FREEZER 1P 309LT 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução do 

serviço 

27,000 SERVIÇO      R$ 220,00 

24 RECARGA DE GÁS CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 260LT 40,000 SERVIÇO      R$ 300,00 

25 

DESINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR 

SPLIT/ACJ 

Especificação : INDEPENDETEMENTE DA QUANTIDADE DE 

BTUS,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE 

OBRA. 

130,000 SERVIÇO      R$ 116,66 

26 INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 7.000 BTUS 35,000 SERVIÇO      R$ 190,00 

27 
LIMPEZA DE COMEIA COMPLETA  CENTRAL DE AR 60.000 

SPLIT 

20,000 SERVIÇO      R$ 260,00 

28 MANUTENÇÃO ELETRONICA DO COMANDO CENTRAIS 9.000 100,000 SERVIÇO      R$ 210,00 



20 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

CNPJ: 04.860.854/0001-07 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE 

 

 

PA 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará.CEP. 68.130-000 

Contatos: e-mail: licitaprh@gmail.com : Fone (93) 3534-1266  

BTUS 

29 

TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER 1P 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários, a execução 

dos serviços 

20,000 SERVIÇO      R$ 626,66 

30 

TROCA DE COMPRESSOR GELADEIRA ATÉ 300LT 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessarios, a execução 

dos serviços 

20,000 SERVIÇO      R$ 630,00 

31 

TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO TIPO 

INDUSTRIAL 

Especificação : Com fornecimento do material necessario a execução do 

serviço 

90,000 SERVIÇO      R$ 573,33 

32 

TROCA DE FILTRO/TUBULAÇÃO DE BEBEDOURO 

INDUSTRIAL 

Especificação : Com fornecimento de materiais necessários, a execução 

dos serviços 

40,000 SERVIÇO      R$ 350,00 

33 

RECARGA DE GÁS BEBEDOURO/PURIFICADOR 1 TORNEIRA 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

20,000 SERVIÇO      R$ 185,00 

34 

TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO DE 

BEBEDOURO/PURIFICADOR 1 TORNEIRA 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários, a 

execução dos serviços 

10,000 SERVIÇO      R$ 626,66 

35 

TROCA DE FILTRO FREEZER 1P 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 103,33 

36 

RECARGA DE GÁS DE FREEZER 1P 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 176,66 

37 

TROCA DE FILTRO/TUBULAÇÃO GELADEIRA ATÉ 300 LTS 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 243,33 

38 

RECARGA DE GÁS BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 250,00 

39 

TROCA DE COMPRESSOR FRIGOBAR 1P ATÉ 80LT 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 493,33 

40 

TROCA DE FILTRO FRIGOBAR 1P ATÉ 80LT 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 103,33 
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41 

RECARGA DE GÁS DE FRIGOBAR 1P ATÉ 80LT 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 156,66 

42 

RECARGA DE GÁS R22 EM CENTRAL DE AR TIPO SPLIT DE 

7.000 BUTS 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 173,33 

43 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 10,000 SERVIÇO      R$ 90,00 

44 

MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 83,33 

45 

TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 90,00 

46 

TROCA DE PROTETOR TERMICO CENTRAL 9.000 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 86,66 

47 TROCA DE PROTETOR TERMICO CENTRAL 12.000 10,000 SERVIÇO      R$ 100,00 

48 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO 

CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 7.000 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 150,00 

49 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO 

CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 9.000 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

10,000 SERVIÇO      R$ 166,66 

50 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL DE AR 9.000 TIPO 

SPLIT 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários,a 

execução dos serviços 

50,000 SERVIÇO      R$ 183,33 

51 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL DE AR 12.000 TIPO 

SPLIT 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários,a 

execução dos serviços 

80,000 SERVIÇO      R$ 310,00 

52 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL DE AR 18.000 TIPO 

SPLIT 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários,a 

execução dos serviços 

20,000 SERVIÇO      R$ 200,00 

53 
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE APARELHO 

TRANSFORMADOR DE FASE 100V X 220V 

20,000 SERVIÇO      R$ 310,00 
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54 

TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários e 

execução dos serviços 

40,000 SERVIÇO      R$ 613,33 

55 

TROCA DE FILTRO DE FREEZER 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários e 

execução dos serviços 

40,000 SERVIÇO      R$ 90,00 

56 

RECARGA DE GÁS DE FREEZER 

Especificação : Com fornecimento dos materiais necessários e 

execução dos serviços 

40,000 SERVIÇO      R$ 576,66 

57 

TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA 

Especificação : Com fornecimento do materiail necessario e execução 

do serviço 

40,000 SERVIÇO      R$ 83,33 

58 

FILTRO DE GELADEIRA 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

40,000 SERVIÇO      R$ 190,00 

59 

RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA 

Especificação : Com fornecimento do material necessario e execução 

do serviço 

40,000 SERVIÇO      R$ 190,00 

60 

TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

40,000 SERVIÇO      R$ 536,66 

61 

FILTRO DE BEBEDOURO 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

40,000 SERVIÇO      R$ 83,33 

62 

RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

40,000 SERVIÇO      R$ 180,00 

63 

FILTRO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execução 

do serviço 

70,000 SERVIÇO      R$ 100,00 

64 

RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 

Especificação : Com fornecimento do material necessário e execuçao 

do serviço 

70,000 SERVIÇO      R$ 186,66 

65 

RECARGA DE GÁS DE FREEZER 2P 350LT 

Especificação : Com fornecimento do material necessario e execução 

de serviço 

34,000 SERVIÇO      R$ 193,33 

 

4 – FUNDAMENTO LEGAL 
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4.1- Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

4.2 - Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

4.3 - Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de 

Microempresa e Empresa de Pequeno porte. 

4.4 - Decreto 7.892/2013. 

5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1. Manter durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência, nos termos do art. 55, inciso XI, 

da Lei nº 8.666/93, inclusive condições de cadastramento/habilitação que serão observadas, 

quando dos pagamentos relativos à futura contratação. 

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

CONTRATANTE. 

5.3. Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar os devidos 

esclarecimentos e atender os chamados e reclamações que porventura surgirem durante a 

execução do contrato, fornecendo seu número para contato direto (telefone celular e 

“WhatsApp”), como também todas as outras formas de comunicação disponíveis (e-mail e 

telefone fixo, por exemplo). 

5.4. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a mais 

ampla e irrestrita fiscalização, prestando, a qualquer tempo, os esclarecimentos solicitados e 

atendendo prontamente às reclamações formuladas. 

5.5. Executar os serviços nos prazos determinados. 

5.6. Comunicar à CONTRATANTE sobre a impossibilidade de execução dos serviços em tempo 

hábil, ou possíveis atrasos. 

5.7. Apresentar relatório mensal detalhado dos serviços executados. 

5.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto do presente Termo de 

Referência, utilizando empregados treinados, devidamente habilitados e qualificados, assim 

como cumprir as normas estabelecidas pelas Normas Regulamentadoras nº 06 

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI), nº10 (SEGURANÇA EM 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE) do Ministério do Trabalho e Emprego. 

5.9. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o instrumental, 

equipamentos de proteção individuais (EPI´s) em conformidade com Portaria MTE nº 3.214 de 

08/06/1978. NR 6 – Equipamento de Proteção Individual, e Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPC’s) conforme NR - 18, ferramentas, inclusive estrutura de andaimes seguros para acesso 

aos locais altos e mão-de-obra especializada e necessária para a execução dos serviços, bem 
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como pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho pertinentes ao desenvolvimento 

de suas atividades. 

5.10. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 

empregados. 

5.11. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, durante a 

execução dos serviços. 

5.12. Cumprir, durante a vigência do contrato, todas as leis e posturas federais, estaduais e 

municipais vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que 

houver dado causa. 

5.13. Enviar seus empregados devidamente identificados quando da realização dos serviços. 

5.14. Responsabilizar-se pelo transporte de pessoal e materiais necessários a execução dos 

serviços. 

5.15. Informar à CONTRATANTE, quaisquer danos causados às suas instalações ou a quaisquer 

bens. 

5.16. Relatar à Fiscalização do Contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem 

funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização 

para execução ou de providências por parte da CONTRATANTE, especialmente se representar 

risco para o patrimônio público. 

5.17. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar do prédio ou instalação da 

CONTRATANTE, portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da Divisão de 

Patrimônio. 

5.18. Substituir, sempre que exigido pela Fiscalização do Contrato e independentemente de 

qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho 

cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço 

Público. 

6 -  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

6.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto através de servidor público indicado pelo 

Municipio de Prainha, que emitiu a requisição de serviço. 

6.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE: 

6.3. Proporcionar todas as facilidades à CONTRATADA para o bom andamento dos serviços 

dentro das normas estabelecidas pelo Termo de Referência e instrumento contratual. 
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6.4. Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que 

disponha e que eventualmente venham a ser solicitados. 

6.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento do contrato. 

6.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas e contratuais, quando se fizerem 

necessárias. 

6.7. Analisar e atestar as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA, quando da cobrança 

pelos serviços prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão 

devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, 

teste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente 

corrigidos. 

7 – DAS PENALIDADES 

7.1. Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito às 

seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II – Multa; 

III – suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Prainha, por prazo 

de até 2 (dois) anos; 

IV – 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. 

8.2. Nenhuma sanção pode ser aplicada sem o devido processo administrativo e sem a 

observância do direito de defesa prévia e de recurso pela Contratada. 

8.3. O prazo para apresentação de defesa prévia é de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação da contratante. 

8.4. Nos casos em que a sanção aplicável for a declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, o prazo para apresentação de defesa prévia é de 10 (dez) 

dias. 

8.5. A sanção de advertência pode ser aplicada nos seguintes casos: 

I - Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente; ou 

II - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços, a 

critério da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

8.6. A Contratante poderá aplicar à Contratada multa nos seguintes limites máximos: 
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I - 1% por dia, até o trigésimo dia de atraso na prestação do serviço ou fornecimento, sobre o 

valor do contrato; 

II – até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, graduável conforme gravidade da 

infração, nas seguintes hipóteses: 

a) atraso superior a 30 (trinta) dias na prestação do serviço ou fornecimento; 

b) inexecução parcial ou total do Contrato; 

c) interrupção da execução do Contrato, sem prévia autorização da Contratante; 

d) execução do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor; 

e) fornecimento de material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações 

contratadas. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1. As despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

2 - Prefeitura Municipal de Prainha 

02.02 -  Secretaria de Administração de Prainha 

04.122.0002.2.009.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02.03 - Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha 

20.122.0002.2.065.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02.04 - Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha 

04.122.0002.2.074.0000 - Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Prainha 

18.122.0002.2.091.0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02.07 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha 

13.392.0002.2.097.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

3 - Fundo Municipal de Educação de Prainha 

03.01 - Fundo Municipal de Educação de Prainha 

12.122.0002.2.016.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

4 - Fundo Municipal de Saúde de Prainha 

04.01 - Fundo Municipal de Saúde de Prainha 
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10.122.0002.2.031.0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

5 - Fundo Mun. de Assist. Social de Prainha 

05.01 - Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha 

08.122.0002.2.046.0000 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social 

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Os serviços serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo servidor designado pelo 

Município, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes 

deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

observadas como prevê o Artigo 67 da Lei 8.666/93;  

9.2. O Fiscal do Contrato se reserva o direito de rejeitar qualquer serviço da Contratada, que não 

esteja em conformidade ou não correspondendo ao padrão pré-estabelecido;  

10 – DAS CONDIÇÕES GERAIS  

10.1. Os procedimentos e dúvidas suscitadas terão como diretrizes o disposto na Lei Federal 

8.666/93. 17.2. O presente Termo de Referência seguirá como anexo do Edital de Licitação. 

 

Prainha-Pá. 25 de setembro de 2021 

_________________________________ 

Edmundo Amaral Pingarilho 

Sec. Mun. De Administração e Planejamento   
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ANEXO II  

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Licitante: CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: Fax: E-mail À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL –SRP Nº 9/2021- 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa à Licitação em 

epígrafe, declarando que: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

 

PROCDÊNCIA 

QUANT. UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

 
 

   

 

      

  

 

Especificação :  

 

 

    

 

 Valor unitário por extenso: 

 

 Valor total por extenso: 

 Valor total da proposta por extenso : 

   

 

a) O valor global da proposta é de R$..........................(..............) 

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de realização do certame. 

c) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de Pregão 

Presencial 

d) Dados Bancários para  pagamento:  

 Banco:  

 Agência:  

 Conta corrente: Favorecido:  

e) Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura 

do Contrato ou qualquer outro documento será:  

     NOME: 

     RG: 

     CPF: 

     ENDEREÇO: 

 

 

 , em  de  de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO 
ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) 

 

 

A  empresa   ,  inscrita  no  CNPJ  sob   o  N°  , 

sediada  , DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para 

sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, 

referente ao PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº .........., estando ciente das penalidades aplicáveis nos 

casos de descumprimento. 

 

 

  , em  de  de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal. 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021- 

 

 

Ao Município de Prainha-Pa. 

 

 

  , inscrita(o) no  CNPJ nº   , por intermédio de seu 

representante  legal,  Sr.(sra)   , portador(a) da Carteira de Identidade nº   e  

do CPF nº    , NOMEIA E CONSTITUE    seu    

bastante    procurador(a) o(a)   Sr(a).     , 

portador   (a)   da   Cédula   de   Identidade RG  nº  e   do   CPF  nº   , 

a quem confere amplos poderes para representá-la(o) perante a Prefeitura Municipal de Prainha-Pa, para 

tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive apresentar 

propostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular 

verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 

pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos necessários e pertinentes ao certame em nome da 

Outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos relativos à licitação mencionada. Por ser 

verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos legais. 

 

  ,  de  de  . (local e data) 

 

_______________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

OBS: PARA QUE ESTA PROCURAÇÃO TENHA VALIDADE, DEVE TER A FIRMA 

RECONHECIDA, SENDO TAMBÉM NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO PARA 

CONFERÊNCIA OS DOCUMENTOS DO OUTORGADO, ASSIM COMO CÓPIA DO 

CONTRATO SOCIAL DA OUTORGANTE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL QUE A SUBSCREVE. 

ANEXO V 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 9/2021- 

 

Ao Município de Prainha-Pa. 

 

  

_____________(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), CPF nº 

_______,  residente ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, sob pana da lei, que a 

Empresa ( razão social da empresa) se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta Comercial do 

Estado (citar Estado) como sendo uma (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme caso), 

que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que cumprem os 

requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento 

diferenciado previsto na lei, bem como, declara que não se inclui em nenhum das situações do § 4º do artigo 

3º do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de 

usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

Local e data_________________________________________ 

 

 

 

 

Ass. do administrador 

 

 

OBSERVE AS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DA DECLARAÇÃO: (A DECLARAÇÃO 

DEVERÁ SER ASSINADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR (IDENTIFICADO NO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL) OU PELO TITULAR, NO CASO DE FIRMA INDIVIDUAL. 

ANEXO VI 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES MULTIPLAS PREGÃO PRESENCIAL - SRP 9/2021_________ 

 

  (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG  n° 

 e   do  CPF  n°  ,   como   representante  devidamente constituído de 

 (identificação do licitante),  inscrita no  CNPJ nº,doravante denominado 

(□ Licitante), para fins do disposto no Edital d a  presente Licitação, declara, sob as penas da lei que: 

 

( )Que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Pregão Presencial SRP n° 

010/2018 pelo período de vigência do contrato; 

( )Que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações constates da proposta 

apresentada, conforme edital do Pregão Presencial SRP n° 9/2021; 

( )Que tem condições de fornecer imediatamente os produtos objetos deste Pregão Presencial SRP n° 9/2021; 

( )Que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possuir  quaisquer restrições  ou notas 

desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual 

ou Municipal, direta ou indireta e que inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no Pregão 

Presencial SRP n° 9/2021; 

( )Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz; 

( )Que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão incluídos nos preços 

ofertados; 

Local e data_________________________________________ 

 

 

Assinatura do Representante Legal. 

 

OBS 1: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR ENTRE PARÊNTESES UMA OU MAIS 

DECLARAÇÃO ACIMA. 

 

OBS 2.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 

DOCUMENTAÇÃO.- 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal de Prainha – Pará, sito à Rua Pa 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim 

Planalto - Prainha-Pará. com CNPJ (MF) nº 04.860.854/0001-07, CEP: 68.130-000, representada neste ato Sr. 

DAVI XAVIER DE MORAES – PREFEITO MUNICIPAL, com inscrição no CPF nº. 439.501.752-53, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Prainha/Pa e o Fundo Municipal 

dexxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.391.942/0001-00, representado por seu Ordenador 

de Despesas, o Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro (a), casado (a), portador(a) do CPF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxx, Secretário(a) Municipal de XXXXX, residente e domiciliado(a) na cidade de Prainha-Pa, 

doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxx – Cidade/UF, neste ato 

representada por seu sócio proprietário a Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do CPF Nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade xxxxxxxxxxxxxxxx bairro: xxxxxxxxx Cidade 

xxxxxx/UF: xxxx, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial - SRP Nº 

9/2018-090806, constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de 

compromisso para futura e eventual contratação, conforme  as disposições contidas no instrumento 

convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto 

nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, E 

DEMAIS EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PÁ. 

 

1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da empresa 

classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação 

de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender 

ao quantitativo total estimado para a contratação. 

 

1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao 

fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do 

seguinte fornecedor classificado: 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

 

2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte fornecedores 

classificados: 

Empresa:  Fone/Fax:  

CNPJ:  E-mail:  

End.:  Cargo:  
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Representante 

Legal: 

   

Itens 

 

Especificação dos Produtos Und Quant Valor Unit Valor Total 

      

      

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido da prestação dos 

serviços; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura em .... 

do mês de.... 2021 e término em.... do mês de ... de 201x. 

 

3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes, 

durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1-Manutenção Preventiva: Entende-se por Limpeza de filtros, retirada e limpeza da condensadores e 

evaporadores, lubrificação se necessário, testes operacionais tendo por objetivo evitar a ocorrência de defeitos 

em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de operacionalidade e 

segurança e em perfeito estado de funcionamento. Inspeção: Verificação de determinados pontos das 

instalações seguindo programa de manutenção recomendado pelo fabricante dos equipamentos; 

4.2- Manutenção Corretiva: Entende-se por troca e reposição de peças, gases ou qualquer mudança que tem 

por objetivo o restabelecimento ou readequação dos componentes dos equipamentos do sistema às condições 

ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e 

eletrônicos, bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, 

gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se façam necessários. Estes procedimentos deverão ser 

atestados por meio de laudo técnico específico, assinado pelo engenheiro responsável da CONTRATADA, o 
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qual deverá conter a discriminação do defeito. 

4.3-  Os serviços de manutenções preventiva e corretiva incluem a realização de todos os  testes elétricos e 

mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do equipamento, análises de 

vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza dos 

equipamentos do sistema. 

4.4- A empresa deverá dispor de equipe técnica com profissionais especializados e devidamente habilitados 

para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. Caberá à empresa vencedora o 

fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual à sua equipe técnica. 

4.5- Após a ordem de serviço a prestadora de serviço terá no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a 

iniciar a execução do serviço. 

4.6- A empresa será responsável por executar e finalizar os serviços, iniciados durante o expediente normal, de 

08hs 12hs e das 14hs ás 18hs de segunda a sexta e quando se tratar de urgência nos fins de semana. Os 

serviços deverão ser executados em todos os departamentos ligados a secretaria de saúde. 

 

4.7- Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela empresa, sob sua responsabilidade técnica e 

financeira, na presença do executor do contrato, ficando sua aceitação final condicionada ao bom desempenho 

dos equipamentos nos referidos testes 

 

4.8- Emitir para os atendimentos de manutenção preventiva ou corretiva, um relatório detalhado, em impresso 

próprio para cada tipo de manutenção realizada, preventiva dissociada da corretiva, no qual constarão as 

ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, ficando o original aos 

cuidados do servidor designado para a fiscalização do contrato. 

 

4.9- Na hipótese de constatação, por ocasião da manutenção preventiva, da necessidade de reparar defeitos 

que não possam ser sanados no local de instalação, a empresa deslocará o equipamento até sua oficina, com 

translado sob sua responsabilidade até sua reinstalação, arcando com todos os custos. Os equipamentos 

somente poderão ser retirados do local após a assinatura do Termo de Responsabilidade, emitido pelo 

CONTRATANTE. 

 

4.10- Diagnosticadas falhas e/ou defeitos, durante a manutenção preventiva ou corretiva, que imponham a 

necessidade de recuperação ou substituição de peças, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

CONTRATANTE, em um prazo máximo de 24 horas a contar da manutenção preventiva ou corretiva, a 

relação detalhada das peças necessárias para o reparo do equipamento, permitir ao CONTRATANTE a 

aquisição das mesmas. 

 

4.11- Após a entrega das peças à CONTRATADA, será estabelecido pelo Fiscal do Contrato prazo para sua 

substituição, o qual não excederá a 48 (quarenta e oito) horas; 

 

4.12- Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais de consumo 

necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, estopa, espumas, 

esponjas, panos etc., devendo estar incluídas no valor orçado. 

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a 

Prefeitura Municipal de Prainha-Pa; 
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5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de 

Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Prainha-Pa - Órgão Gerenciador. 

 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata 

de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal de Saúde de Prainha-Pa para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão. 

 

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

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

 

5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação 

por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 

contratação pelo órgão gerenciador. 

 

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

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

 

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura ou pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 7ºda 

Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 

salvo o porte da empresa. 

 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a Prefeitura de 

Prainha-Pa instaurará processo administrativo específico visando o cancelamento do registro, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido do 

fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 
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b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86 e 

87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração 

Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos 

ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 

ilícito penal. 

e)  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da 

multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 

24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado “prorata-die” 

até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 

pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita 

às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato 

convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro 

de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Prainha-Pa, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Prainha-Pa /___de         de2021. 

_____________________________________________________ 

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços Prefeitura do Município de Prainha-Pa /Pa 

 

_______________________________________ 

Fornecedor(s) Registrado (s) 

Testemunhas: 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Processo Administrativo: N ºXXXX/2021 

Pregão Presencial: 9/2021 - XXXXXX 

 

Contrato que fazem entre si, de um lado, a Prefeitura Municipal de Prainha – Pará, sito à Rua Pa 419, 

Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará. com CNPJ (MF) nº 04.860.854/0001-

07, CEP: 68.130-000, representada neste ato Sr. DAVI XAVIER DE MORAES – PREFEITO 

MUNICIPAL, com inscrição no CPF nº. 439.501.752-53, brasileiro, casado, residente e domiciliado no 

Município de Prainha/Pa e o Fundo Municipal dexxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

01.391.9429/0001-00, representado(a) por seu Ordenador(a) de Despesas, o Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxx, 

brasileiro(a), casado (a), portador do CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, Secretário (a) Municipal de 

XXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de Prainha-Pa, doravante denominada CONTRATANTE 

e a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxx – Cidade/UF, neste ato representada por seu sócio 

proprietário a Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do CPF Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente 

e domiciliado na cidade xxxxxxxxxxxxxxxx bairro: xxxxxxxxx Cidade xxxxxx/UF: xxxx, resolvem 

celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Presencial SRP n° 9/2018-

xxxxxxxx, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1.1-O objeto do presente contrato é REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

CENTRAIS DE AR, E DEMAIS EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PÁ. 

 

1.2- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de serviço e, 

mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua vigência, 

decorrente das alterações permitidas em lei. 

 

CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

 

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á 

execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para 

o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição 

ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato. 

 

2.3- É vedado à CONTRATADA descer ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar 

expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma 

permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA III – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a 

Prefeitura Municipal de Prainha-Pa; 

 

3.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de 

Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. 
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CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE deverá: 

 

I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências do contrato; 

 

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

 

III) Emitir Ordem de inicio de serviço autorizando o início do fornecimento dos objetos deste 

Contrato; 

 

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

 

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a 

continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos 

pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos; 

 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato 

assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a serem 

fornecidos: 

 

I) Iniciar a execução dos serviços objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento da 

requisição de autorização dos serviços; 

 

II) Executar o objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o edital e seus 

anexos com observância dos prazos estabelecidos; 

 

III) A empresa deverá dispor de equipe técnica com profissionais especializados e devidamente 

habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. Caberá à 

empresa vencedora o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual à sua equipe 

técnica. 

IV) Manter permanentemente até o final do contrato, no mínimo um técnico capacitado e um local para 

prestação dos serviços no Município de Prainha-Pa. 

 

V) A empresa será responsável por executar e finalizar os serviços, iniciados durante o expediente 

normal, de 08hs 12hs e das 14hs ás 18hs de segunda a sexta e quando se tratar de urgência nos fins de 

semana. Os serviços deverão ser executados em todos os departamentos ligados a secretaria. 

 

VI) Ofertar garantia mínima de 6 meses (180 dias) da execução dos serviços; 

 

VII) Emitir, para os atendimentos de manutenção preventiva ou corretiva, um relatório detalhado, em 

impresso próprio para cada tipo de manutenção realizada, preventiva dissociada da corretiva, no qual 

constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, 

ficando o original aos cuidados do fiscalizador do contrato. 

 

VIII) Na hipótese de constatação, por ocasião da manutenção preventiva, da necessidade de reparar 

defeitos que não possam ser sanados no local de instalação, a empresa deslocará o equipamento até sua 

oficina, com translado sob sua responsabilidade até sua reinstalação, arcando com todos os custos. Os 

equipamentos somente poderão ser retirados do local após a assinatura do Termo de Responsabilidade, 
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emitido pelo CONTRATANTE 

 

VIX) Diagnosticadas falhas e/ou defeitos, durante a manutenção preventiva ou corretiva, que imponham a 

necessidade de recuperação ou substituição de peças, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

CONTRATANTE, em um prazo máximo de 48 horas a contar da manutenção preventiva ou corretiva, a 

relação detalhada das peças necessárias para o reparo do equipamento, permitir ao CONTRATANTE a 

aquisição das mesmas. 

 

X) Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais de consumo 

necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, estopa, espumas, 

esponjas, panos etc., devendo estar incluídas no valor orçado. 

 

XI) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla 

e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de Jacareacanga. 

 

XII) Dispor de mão-de-obra qualificada, fornecer todos os equipamentos e materiais de primeira 

qualidade para a execução dos serviços. 

 

XIII) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços; 

 

XIV) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo 

contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 

 

XV) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao 

objeto da licitação; 

 

XVI) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários; 

 

XVII) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

XVIII) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

XIX) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 

dependências da CONTRATANTE; 

 

XX) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados a serviços, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

 

XXI) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nas condições 

anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto da licitação, razão pela qual a licitante vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE; 

 

XXII) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o 

seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e as 
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orientações da contratante, observando sempre as determinações da Contratante. 

 

XXIII) Permitir que servidor da prefeitura acompanhe os trabalhos junto à empresa à título de 

fiscalização. 

 

CLÁUSULA VI- DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

6.1. Pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o valor global estimado de R$ ........( .............), conforme planilha de preços abaixo: 

 

 

 

6.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA; 

6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para que se 

complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE. 

 

6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente demandados e prestados. 

 

CLÁUSULA VII- DO CONTRATO 
7.1- - A vigência do contrato deste Contrato será de XX (XX) meses a contar de ..... do mês de ... de 2021 

e término em .... do mês de ... de 201X, podendo ser prorrogado nos termos da lei 8666/93, dentro do 

prazo de validade da Ata de Registro de Preços nos prazos máximos do art 57. 

 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

8.2 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

 

CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO 

9.1- A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ocorrer no município de Prainha-Pa e nas vilas 

onde a Administração mantém serviços como postos de saúde e escolas, de acordo com a necessidade 

explícita na ordem de serviço. Os serviços deverão ter início imediatamente após a emissão da Requisição 

de autorização de serviço. 

9.2 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de 

acordo com o quantitativo solicitado e entregue no mês, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do 

mês subsequente àquele em que foi efetuado prestado o serviço, mediante apresentação das respectivas 

Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de execução” feito pelo fiscal do contrato, que será 

designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o serviço 

foi executado conforme exigências estabelecidas neste Edital. 

9.3- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa 

contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de 

outra contemplando o correto fornecimento. 

9.4- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem a prestação dos 

serviços negociados. 

9.5 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de 

pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e conta corrente, secretaria 

atendida e referência do Processo e número de contrato. 
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CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

10.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 

86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-

se à prática de ilícito penal. 

 

10.2. - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá ser aplicada de 

forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

10.3  Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois 

décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele. 

10.4 – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 24 horas, será 

aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado “prorata-die” até a data 

da substituição. 

10.5. - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 

responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

10.6 – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades 

tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do 

ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no 

contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei n° 

8.666/1993 

 

CLÁUSULA XII– ALTERAÇÕES 

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços, objetivando atender a demanda dos serviços durante o 

prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo. 

 

12.2- Os valores dos serviços deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma: Poderão haver 

reajustamentos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido fundamentado da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Presencial SRP n° 

xxxxxxxxx, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2021/2021, na 

seguinte dotação: 
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14.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas 

para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

 

CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Presencial SRP nº 

xxxxxxxx será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Prainha-Pa e no Diário Oficial da 

União. 

 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Prainha-Pa, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por assim 

estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito. 

 

Prainha-Pa, de 2021. 

 

 

Prefeitura do Município de Prainha-Pa 

 

 

 

Representante Legal da CONTRATADA 
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