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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO. 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL 

 

 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________ 

CNPJ: __.___.___/____-__ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________________ 

COMPLEMENTO: ____________________________________________________________ 

CIDADE: ________________________________ CEP.: __.___-___ ESTADO: __ 

E-MAIL: ______________________________ TELEFONE/FAX: (__) _____-____ 

PESSOA PARA CONTATO: ________________________________ 

 

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

____________, aos _____/_______/______. 

 

___________________________ 

Representante 

SR. LICITANTE, 

VISANDO A COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTE PODER E ESSA EMPRESA, SOLICITO 

QUE VOSSA SENHORIA PREENCHA O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E REMETA AO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, POR MEIO DO E-MAIL: 

selicmelgaco@gmail.com. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME O PRESIDENTE DA CPL DA COMUNICAÇÃO DE 

EVENTUAIS RATIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, E DE 

QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 
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EDITAL Nº 070/2019-SELIC-PMM 

PREGÃO PRESENCIAL PP-027/2019-SELIC/PMM  

Processo Administrativo nº 2019.0912.0859/SELIC-PMM  

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE MELGAÇO, 

Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede localizada na Av. Senador 

Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000, inscrito no CNPJ sob o n° 

04.876.470/0001-74, por meio do(a) Setor de Licitações e Contratos, sediado(a) na Av. Senador 

Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000, realizará licitação, para Registro de 

Preços, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 

do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da 

Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

do Decreto Municipal nº 075, de 30 de março de 2007 e do Decreto Municipal nº 001/08, de 03 

de janeiro de 2008, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da Licitação: 03/12/2019. 

Horário: 08:30 (08 horas e 30 minutos - horário local) 

Endereço: Prefeitura Municipal de Melgaço, situada na Av. Senador Lemos, 213, Centro, 

Melgaço-Pará, CEP: 68.490-000. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, adjudicando-se a proposta mais 

vantajosa para a aquisição do objeto, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

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

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. Nos termos do inciso III do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/1993, compra é "toda 

aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente" 

observando-se, ainda o disposto no art. 15 do mesmo Diploma Legal. 

1.5. A entrega será de forma parcelada e deverá ser feita no local indicado pelo setor 

das secretarias, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após Ordem de 

Compra assinada pelos responsáveis, sem custo adicional, sendo de total 

responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga e, descarga do objeto e 

somente serão pagas as quantidades efetivamente solicitadas e entregues. 
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2. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

2.1. Retirada do Edital: 

2.1.1. O Edital poderá ser retirado por qualquer pessoa que se mostrar interessada, 

solicitando-o. 

2.2. Local e horário para obtenção do Edital:  

2.2.1. Setor de Licitações e Contratos, sito a Av. Senador Lemos, 213, Centro, 

Melgaço/PA, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:30 às 18:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, na sala de Licitação e/ou de forma eletrônica, através 

de solicitação no e-mail selicmelgaco@gmail.com, e ainda, através de retirada 

livre no mural de licitações do TCM/PA, bem como no site oficial do município: 

https://www.melgaco.pa.gov.br/.  

2.3. Impugnação do Edital: 

2.3.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, em caso de 

não licitante, e até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do 

certame, em caso de licitante, cabendo ao Sr. Pregoeiro decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.3.2. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Sr. 

Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Licitações e Contratos, sito à 

Av. Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000, no 

horário de 08h00min às 12h00min e das 14h30min às 18h00min. 

2.3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados. 

2.3.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

2.4. Esclarecimentos: 

2.4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 

realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao 

Sr. Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura do 

certame, por escrito, por meio do e-mail: selicmelgaco@gmail.com. 

2.4.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ e Razão Social - pessoa jurídica, CPF e nome do 

representante - pessoa física) e disponibilizar as informações para contato 

(endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

2.4.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo Sr. Pregoeiro, por escrito, por meio 

de e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

2.5. Abertura do Certame: 

2.5.1. A abertura da Sessão Pública do Pregão dar-se-á, salvo motivo de força 

maior, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Instrumento 

Convocatório e observará o seguinte: 

a) Credenciamento das licitantes presentes; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
mailto:selicmelgaco@gmail.com
https://www.melgaco.pa.gov.br/


  

 

 
 

Página 6 de 54 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 

CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 
www.melgaco.pa.gov.br | pmm@melgaco.pa.gov.br 

b) Entrega das Declarações Conjuntas; 

c) Entrega dos envelopes nº 1 e 2º devidamente lacrados e rubricados por 

todos os participantes da sessão. 

2.5.2. A abertura dos envelopes nº 1 e julgamento das propostas que observará o 

seguinte trâmite: 

a) Inserção do preço inicial da proposta no sistema; 

b) Conformidade da proposta; 

c) Ordenação dos proponentes em ordem crescente para ofertar lance; 

d) Fase de lances; 

e) Definição da proposta classificada em 1º lugar; 

f) Aplicação da LC 123/2006; 

g) Negociação com o pregoeiro; 

h) Declaração da proposta classificada em 1º lugar; 

i) Rodada única de lances para aferição do 2º e demais colocados; 

j) Aceitação da proposta. 

2.5.3. Uma vez verificada a aceitabilidade da proposta será aberto o envelope nº 2 

da proponente detentora do menor lance e será analisada e julgada a sua 

documentação habilitatória, com a verificação on line da autenticidade das 

certidões. 

2.5.4. Se a licitante detentora do menor lance for habilitada o Pregoeiro a proclamará 

vencedora, adjudicando-lhe o objeto ao final da sessão. Entretanto, se a 

decisão do Pregoeiro for contestada mediante interposição de recursos o 

objeto somente será adjudicado ao vencedor depois de julgado tal recurso. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 

constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

3.3.2.  Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

3.3.3.  Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

3.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

3.3.6.  Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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4. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1. No dia, horário e local indicados no Preâmbulo deste edital, Pregoeiro reunir-se-á, 

com sua Equipe de Apoio, para realizar os trâmites inerentes à Sessão Pública do 

Certame, dando as boas-vindas a todos os presentes. 

4.2. DA FASE DE CREDENCIAMENTO 

4.2.1. Antes do início da sessão, os Licitantes devem comprovar, por instrumento 

próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, entre eles, 

formulação de ofertas e lances verbais, conforme prevê o credenciamento 

neste Edital; 

4.2.2. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) licitante. 

4.2.3. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário: 

a) Procuração, através de outorga por instrumento público ou particular; neste 

último caso, com firma reconhecida em cartório. Tanto o instrumento público 

como o particular deverão conter menção expressa de que lhe confere 

amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para 

recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, 

bem como demais atos pertinentes ao certame. 

b) Cópia da cédula de Identidade do representante; 

c) Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se 

houver; 

d) Cópia do ato constitutivo da empresa e alterações se houver para 

identificação daquele que outorgou os poderes ao seu representante e/ou 

última alteração consolidada; 

e) Cartão de CNPJ. 

4.2.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 

proprietário: 

a) Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se 

houver; 

b) Cópia do ato constitutivo da empresa e alterações se houver para 

identificação daquele que outorgou os poderes ao seu representante e/ou 

última alteração consolidada; 

c) Cartão de CNPJ. 

4.2.5. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 4.2.3 e 4.2.4, 

não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá 

o representante de se manifestar na apresentação de lances verbais, da 

negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso e demais 

fases do procedimento licitatório. 
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4.3. DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CONJUNTA 

4.3.1.  Simultaneamente com a fase de Credenciamento a licitante deverá entregar 

ao Pregoeiro: 

4.3.1.1. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação, que atende plenamente os requisitos de habilitação 

constantes do presente Edital e que se sujeita às condições nele 

estabelecidas; 

4.3.1.2.  Declaração da Condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de maio de 2006, alterada pela 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34 e que está 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 

ao 49 da referida Lei Complementar1; 

4.3.1.3. Declaração da Inexistência de Fatos Supervenientes 

Impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

4.3.1.4. Declaração Referente ao Artigo 9º, Inciso III, da Lei 8.666/93i, 

que não possui dirigentes, gerentes,  sócios  ou  componentes  do  

quadro  técnico  que  sejam  servidores  da Administração  Direta  ou  

Indireta  do  Município,  ou  que  o  tenham sido  nos últimos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação, nos termos 

do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

4.3.1.5. Declaração Referente ao Artigo 28, § 6º da Constituição do 

Estado do Pará, que possui em seu quadro de empregados um 

percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, de 

acordo com o disposto no art. 28, § 6º da Constituição do Estado do 

Pará (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42 de 04/06/2008); 

4.3.1.6. Declaração de Recebimento do Edital e seus Anexos, 

informando que os documentos que compõe o Edital foram 

fornecidos à disposição e que tomou conhecimento de todas as 

informações, condições, locais e grau de dificuldade para a entrega 

do objeto do certame; 

4.3.1.7. Declaração de Idoneidade, informando que não está impedida de 

participar de licitações ou de contratar com a Administração Pública, 

assim como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das 

Administrações Públicas da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal. 

4.3.1.7.1.1. As declarações elencadas do subitem 4.3.1.1 ao subitem 

4.3.1.7, deverão, obrigatoriamente, vir em um único documento 

denominado Declaração Conjunta, obedecendo o modelo 

contido no Anexo III do Edital. 

 
1 A Declaração da Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além de fazer parte da 

Declaração Conjunta deverá vir complementada com a Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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4.4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.4.1. Efetuados o Credenciamento e a entrega das Declarações Conjuntas o Sr. 

Pregoeiro solicitará que os licitantes presentes entreguem, devidamente 

rubricados por todos os presentes os envelopes Proposta de Preços - 

Envelope nº 1 e Documentos de Habilitação – Envelope nº 2, 

indevassáveis e lacrados, sob pena de desclassificação. 

4.4.1.1.  O envelope nº 1 – Proposta Comercial deverá apresentar no 

frontispício os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

AV. SENADOR LEMOS, 213 – CENTRO – MELGAÇO/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-027/2019-SELIC/PMM 

PROCESSO N° 2019.0912.0859/SELIC-PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________CNPJ: __.___.___/____-__ 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.4.1.2. O envelope nº 2 – Documentos de Habilitação deverá apresentar 

no frontispício os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

AV. SENADOR LEMOS, 213 – CENTRO – MELGAÇO/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-027/2019-SELIC/PMM 

PROCESSO N° 2019.0912.0859/SELIC-PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________CNPJ: __.___.___/____-__ 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5. DOS TRÂMITES INERENTES À SESSÃO PÚBLICA 

5.1. Tendo sido efetuada a fase de credenciamento e sendo levada a termo a entrega da 

declaração conjunta e dos envelopes devidamente rubricados pelos licitantes, 

Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, o Sr. Pregoeiro declarará aberta, 

oficialmente, a sessão pública do certame licitatório, fazendo abrir os envelopes nº 1. 

5.1.1. Após ser declarada a abertura da sessão e aberto o primeiro envelope não 

mais serão admitidos novos proponentes. 

5.2. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 

5.2.1. O envelope contendo a proposta comercial da empresa deverá conter, sob 

pena de desclassificação, a Carta-Comercial e a Planilha de Preços, conforme 

modelo do Anexo IV, em única via, sendo emitida em papel que identifique a 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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empresa emissora, sem emendas, rasuras, entrelinhas e ressalvas, 

devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas páginas e 

anexos, de fácil leitura e compreensão, preferencialmente com carimbo do 

CNPJ. 

5.2.2. A Carta-Comercial e a Planilha de Preços trarão também: 

5.2.2.1. A descrição detalhada do objeto, com informações similares à 

especificação do Termo de Referência indicando, no que for 

aplicável:  

5.2.2.1.1. A marca dos produtos ofertados, o prazo de validade ou de 

garantia, quando o objeto assim o exigir; 

5.2.2.1.2. Os preços totais, expressos em moeda corrente nacional em 

algarismos e por extenso, relativos ao item cotado:  

5.2.2.1.2.1.  Nos preços devem já estar inclusos todos os tributos, fretes, 

seguros, e quaisquer outras despesas inerentes ao fornecimento 

dos produtos. 

5.2.2.1.3. Preços unitários cotados em moeda corrente nacional, com 02 

(duas) casas decimais após a vírgula; 

5.2.2.1.3.1.  Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, 

prevalecerão os primeiros;  

5.2.2.1.3.2.  Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por 

extenso, prevalecerão os últimos; 

5.2.2.1.4. O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 

60 (sessenta) dias corridos a contar da data prevista para a abertura 

das propostas. 

5.2.2.1.4.1. A apresentação de prazo menor que o estipulado implicará na 

desclassificação da licitante; 

5.2.3. A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

5.2.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, 

retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas.  

5.2.5. Os erros, equívocos ou omissões havidas nas cotações de preços, serão de 

inteira responsabilidade do proponente 

5.2.5.1. No caso de erro para mais a licitante será desclassificada e não lhe 

caberá qualquer recurso;  

5.2.5.2. Em caso de erro para menos, o proponente não poderá eximir-se 

do fornecimento do objeto da presente licitação, a menos que o tal 

erro para menos se traduza em um preço manifestadamente 

inexequível. 

5.2.5.3. A indicação externa nos envelopes, caso esteja incompleta ou com 

algum erro de transcrição, desde que não cause dúvida quanto a 

seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo não será 

motivo para exclusão do procedimento licitatório, mas sua falta será 

causa de desclassificação. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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5.2.6. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-

se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas 

simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 

conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (Acórdão 

357/2015-Plenário TCU). 

5.3. DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.3.1. Realizada a abertura dos envelopes nº 1 e analisadas as propostas, serão 

desclassificadas as que: 

a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 

b) apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, sendo 

considerados inexequíveis aqueles preços que não venham a ter 

demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, e sendo 

considerados excessivos quaisquer valores que sejam superiores à 25% 

(vinte e cinco por cento) ao valor estimado pela Administração Pública 

Municipal; 

c) apresentarem preços, total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

d) copiarem, pura e simplesmente, o preço orçado pela Administração; 

e) apresentarem proposta alternativa. 

5.3.2. Serão classificados para a fase de lance o autor da oferta de valor mais baixo 

(menor preço) e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela, os quais poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 

proclamação do vencedor; 

5.3.2.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas 

no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até 

o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

5.4. DA FASE DE LANCES 

5.4.1. A fase de lance se dará da seguinte forma: 

5.4.1.1. Aos proponentes classificados conforme o item 5.3.2 será 

oportunizada nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, 

de valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor; 

5.4.1.2. O Sr. pregoeiro convidará individualmente as licitantes 

classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor; 

5.4.1.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Sr. Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais e na manutenção do último preço apresentado por ela, para 

efeito de ordenação das propostas, sendo vedada apresentação de 

nova proposta de lance por parte do licitante desistente; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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5.4.1.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 

estimado para a contratação; 

5.4.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Sr. 

Pregoeiro. Sempre que o último lance ofertado der sinais de que pode vir a 

ser considerado inexequível, então o Sr. Pregoeiro anunciará o encerramento 

da disputa. 

5.4.3. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.4.4. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

5.4.5. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de fazer uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, imediatamente após a comunicação para tanto. 

5.4.6. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

5.4.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.4.8. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 

exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

5.4.9. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de 

apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação. 

5.4.10. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

5.4.10.1. No país; 

5.4.10.2. Por empresas brasileiras;  

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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5.4.10.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

5.4.10.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

5.4.11. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério 

de desempate.  

5.4.12. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Sr. Pregoeiro 

poderá apresentar contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor 

preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

5.4.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

5.4.14. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 

valor, caberá ao Sr. Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 

aceitabilidade. 

5.4.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Sr. Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 

ordem de classificação. 

5.4.16. Havendo necessidade, o Sr. Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

aos presentes a nova data e horário para a sua continuidade. 

5.4.17. A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha de custos em 

conformidade com a proposta vencedora no prazo máximo de até 03 (três) 

dias úteis após o término do certame, conforme data e horário previsto na ata 

da sessão, podendo ser prorrogado desde que requerido pelo licitante e 

autorizado pelo órgão licitador; 

5.4.18. Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e aceita a proposta 

classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação. Para tanto, o Sr. pregoeiro procederá à abertura do invólucro 

contendo a habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para 

verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

5.5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

5.5.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 

preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

5.5.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, mesmo 

que o edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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5.6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

5.6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Sr. Pregoeiro verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

5.6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União; 

5.6.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça; 

5.6.1.3. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos, 

mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

5.6.1.3.1. A consulta aos cadastros elencados nos subitens 5.6.1.1 a 

56.1.3 dar-se-á de forma unificada no seguinte endereço 

eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

5.6.1.3.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

5.6.1.3.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

5.6.1.3.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

5.6.1.4. Constatada a existência de sanção, o Sr. Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

5.6.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

5.6.2. Não ocorrendo a inabilitação prévia, o Sr. Pregoeiro abrirá o Envelope nº 2 e, 

junto com a Equipe de Apoio, consultará os documentos nele contidos, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e à habilitação técnica. 

5.7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 

5.7.1. O envelope nº 2 deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

5.7.1.1. Da Habilitação Jurídica (artigo 28 da Lei Federal nº 8.666/93) 

5.7.1.1.1. Cédula de Identidade autenticada dos proprietários da licitante; 

5.7.1.1.2. Requerimento de Empresário, devidamente inscrito no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, no caso de empresário individual; 

5.7.1.1.3. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, 

cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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endereço eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br, em se 

tratando de microempreendedor individual; 

5.7.1.1.4. Ato Constitutivo ou Contrato Social, devidamente registrado, 

em vigor, na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores, em se tratando 

de empresário individual de responsabilidade limitada ou sociedade 

empresária; 

5.7.1.1.5. Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; em se tratando de cooperativas; 

5.7.1.1.6. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

5.7.1.1.7. 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. 

5.7.1.1.7.1. Os documentos acima elencados deverão estar acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

5.7.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista (artigo 29 da Lei Federal 

nº 8.666/93) 

5.7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

5.7.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

5.7.1.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

5.7.1.2.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, sendo: 

5.7.1.2.4.1. Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do 

parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

expedida pela Receita Federal do Brasil - RFB; 

5.7.1.2.4.2. Fazenda Estadual - Certidão de Regularidade de Débito de 

Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 

Fazenda do domicílio ou sede das proponentes; 

5.7.1.2.4.2.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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5.7.1.2.4.3. Fazenda Municipal - Certidão de Regularidade de Tributo 

Municipal do domicílio ou sede da proponente que comprove a 

inexistência de débito com ISSQN. 

5.7.1.2.4.3.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

5.7.1.2.4.4. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF – FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 

expedida pela Caixa Econômica Federal; 

5.7.1.2.4.5. Prova de Regularidade Relativa às Questões Trabalhistas, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que 

constituirá prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

5.7.1.2.5. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional - Lei 

5172/66, para a comprovação da regularidade fiscal, inclusive 

quando da celebração do contrato, a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sida efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa - Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa - será aceita em substituição à certidão negativa. 

5.7.1.2.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

5.7.1.3. Da Qualificação Técnica (artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93) 

5.7.1.3.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, 

quando for o caso; 

5.7.1.3.2. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o licitante 

fornecido satisfatoriamente os materiais pertinentes e compatíveis 

com o objeto desta licitação, podendo o Pregoeiro solicitar, na forma 

de diligência, cópia autenticada do contrato de fornecimento, da 

nota de empenho ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. 

5.7.1.3.2.1. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito 

privado, deverá constar o reconhecimento de firma, passada 

em cartório, do titular da empresa que firmou a declaração. 

5.7.1.4. Da Qualificação Econômico-Financeira (artigo 31 da Lei 

Federal nº 8.666/93) 

5.7.1.4.1.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser 

observado o que segue: 

5.7.1.4.1.2. O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na 

Junta Comercial do Estado Sede do Licitante; 

5.7.1.4.1.3. No caso do Balanço Patrimonial estiver contido no registro do 

Livro Diário, deverá anexar juntamente ao mesmo o Termo de 

abertura e Termo de encerramento do respectivo livro; e 

5.7.1.4.1.4. As empresas optantes pelo Simples Nacional poderão substituir 

o Balanço Patrimonial pela Declaração de Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica do último exercício, apresentando, 

concomitantemente, o comprovante de Opção pelo Simples 

Nacional. 

5.7.1.4.1.5. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade; 

5.7.1.4.1.6. As empresas constituídas no exercício em curso deverão 

apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 

contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento; 

5.7.1.4.1.7. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

5.7.1.4.1.8. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 

dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador; 

5.7.1.4.1.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

5.7.1.4.1.10. A composição da boa situação financeira da empresa será 

verificada por meio do cálculo do índice contábil apresentado, 

considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das 

seguintes fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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5.7.1.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, com prazo de validade 

vigente. 

5.7.1.4.3. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 

"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do 

valor estimado do objeto da contratação, quando for o caso. 

5.7.1.5. Da Declaração (artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93) 

5.7.1.5.1. Declaração da Não Existência de Trabalho de Menores, para 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999), conforme modelo 

apresentado no Anexo V deste Edital. 

5.7.2. Das Disposições Gerais da Habilitação: 

5.7.2.1. Conforme art.32 da Lei Federal nº 8.666/93. “Os documentos 

necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 

oficial.” 

5.7.2.2. O Setor de Licitações e Contratos não autenticará documentos que 

forem cópias de cópias autenticadas. 

5.7.2.3. Caso o licitante opte por cópia do documento, acompanhada do 

original para conferência e autenticação no Setor de Licitações e 

Contratos, este procedimento será realizado por servidor público 

componente da Comissão Permanente de Licitações, a partir da 

publicação deste Edital, até 48 horas (quarenta e oito) antes da 

abertura da sessão de licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, 

e das 14:00 às 18:00 horas, no endereço indicado no Preâmbulo 

deste Edital.  

5.7.2.4. Serão aceitos documentos que expressem respectivas validades, 

desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo 

emitente, expedidos a 90 (sessenta) dias, no máximo, da data 

designada para apresentação das propostas. 

5.7.2.5. A documentação deverá ser apresentada em conformidade com os 

subitens 5.7.1.1 a 5.7.1.5.1.  

5.7.2.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

5.7.2.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

5.7.2.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização.  

5.7.2.8.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

5.7.2.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

5.7.2.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Sr. Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando, de imediato, a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

5.7.2.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

6. DOS RECURSOS 

6.1. Declarado o  vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma 

imediata e motivada,  manifestar  sua  intenção  de  recorrer,  quando  lhe  será  

concedido  o  prazo  de  três  dias  para apresentar  as  razões  do  recurso,  ficando  

os  demais licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo, apresentarem contra 

razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses.  

6.1.1. O Sr. Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido. 

6.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos 

licitantes importará decadência do direito de recurso. 

6.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de suas razões. 

6.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar 

contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

6.1.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do 

pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 

demais licitantes automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista dos autos. 

6.1.6. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como 

documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante 

protocolo junto ao Setor de Licitações e Contratos, sito a Av. Senador Lemos, 
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213 – Centro – Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, no horário de 08h00min às 

12h00mim e das 14h30min às 18h00min, observados os prazos estabelecidos 

em Lei. 

6.1.7. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao Sr. 

Pregoeiro, que poderá: 

6.1.7.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

6.1.7.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a 

Autoridade Competente. 

6.1.7.3. Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas 

as razões ou estas forem apresentadas fora dos prazos 

estabelecidos. 

6.1.7.4. Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, 

exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o Sr. 

Pregoeiro reconsiderar sua decisão. 

6.1.7.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados do encerramento do prazo para apresentação de 

contrarrazões. 

6.1.7.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

6.1.7.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

6.1.7.8. As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. 

7. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

7.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam. 

7.1.2. Na hipótese prevista no § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, quando 

7.1.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

7.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

7.2.1. A convocação se dará por e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase 

do procedimento licitatório. 
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7.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no sistema, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, o Sr. Pregoeiro, na 

própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao autor do menor preço, 

encaminhando o processo para homologação ao Sr. JOSÉ DELCICLEY PACHECO 

VIEGAS, Prefeito Municipal de Melgaço. 

8.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

8.3. O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial 

do Estado do Pará, no Diário Oficial do Município (www.melgaco.pa.gov.br), em 

Jornal de grande circulação regional, e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 

de Melgaço. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1.  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente 

para o exercício financeiro de 2019. 

10. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos 

no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na lei Federal nº 10.520/02 e, 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, além das disposições 

deste Edital e demais normas complementares aplicáveis ao Sistema de Registro de 

Preços. 

10.2. No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o 

registro dos preços ofertados. 

10.3. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO DE MELGAÇO a 

efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

detentor do Registro à preferência em igualdade de condições. 

10.4. O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso o MUNICÍPIO DE 

MELGAÇO opte por realizar a aquisição através de licitação específica, quando o 

preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o detentor do 

Registro de Preços terá assegurado seu direito à contratação. 

10.5. Uma vez registrados os preços, o MUNICÍPIO DE MELGAÇO poderá convocar o 

detentor do Registro a fornecer os produtos respectivos, na forma e condições fixadas 

no presente Edital e na Ata de Registro de Preços. 

10.6. Encerrado o processo licitatório será firmada, entre o MUNICÍPIO DE MELGAÇO e 

o(s) detentor(es) dos preços registrados, Ata de Registro de Preços, à qual se 

aplicam as disposições da Lei nº. 8.666/93. 

10.7. Durante a vigência do Registro de Preços, o MUNICÍPIO DE MELGAÇO convocará 

cada detentor a cumprir as obrigações decorrentes do presente processo licitatório e 

do Contrato de Compromisso de Fornecimento, através da emissão de Ordem de 

Fornecimento, à qual deverá ser anexada a Nota de Empenho respectiva. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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10.8. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 

gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 

da Lei Federal nº. 8.666 de 1993. 

10.9. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de 

publicação da Ata de Registro de Preços não sendo admitida sua prorrogação. 

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regas 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

11.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

11.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

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

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

11.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, 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 eventualmente aderirem. 

11.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços. 

12. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

12.1. O órgão gerenciador será o Município de Melgaço. 

12.2. São órgãos participantes: 

12.2.1. Prefeitura de Melgaço: 

12.2.1.1. Todas as Secretarias sob sua jurisdição; 

12.2.2. Fundo Municipal de Saúde: 

12.2.2.1. Secretaria Municipal de Saúde; 

12.2.3. Fundo Municipal de Assistência Social: 

12.2.3.1. Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social; 
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12.2.4. Fundo Municipal de Educação: 

12.2.4.1. Secretaria Municipal de Educação. 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1. Depois de declarado o vencedor, o Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, encaminharão 

o processo à Autoridade Superior para homologação e lavrarão a Ata de Registro de 

Preços, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital, destinado a subsidiar 

o Sistema de Controle do registro de Preços e que conterá: 

a) Número de ordem em série anual; 

b)  Número do Pregão; 

c) Descrição e especificações dos produtos, objeto do registro; 

d) Qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes legais; 

e) Preços ofertados pelo detentor; 

f) Prazo de entrega pactuado. 

13.2. A Ata de Registro de Preços será lavrada e encaminhada ao sistema de Controle 

do registro de Preços e aos gestores do contrato. 

13.2.1. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA 

13.2.1.1. Concluído o processo licitatório, inclusive, homologado o seu 

resultado, o órgão licitador adjudicará o objeto do certame à 

concorrente vencedora. 

13.2.1.2. O órgão licitador convocará a licitante vencedora, que terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da convocação, para 

assinar a Ata, de acordo com a minuta que constitui o Anexo VI deste 

Edital. 

13.2.1.3. A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por 

igual período, para assinatura da Ata, desde que formulado no curso 

do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento 

do requerido à aceitação pelo órgão licitador, através do Setor de 

Licitações e Contratos – SELIC. 

13.2.1.4. Transcorrido o prazo sem que a Ata seja assinada, a 

Administração Municipal poderá, a seu critério, convocar as 

licitantes remanescentes obedecidas à ordem de classificação, para 

assinar Ata em idêntico prazo e nas mesmas condições negociadas 

com a licitante vencedora. 

13.2.1.5. Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora 

quando da assinatura da Ata, o órgão licitador poderá aplicar multa 

à empresa no valor equivalente a 10% (dez por cento) calculado 

sobre o valor anual estimado da contratação, sem prejuízo de outras 

sanções previstas na Lei Federal nº 9.666/93. 

13.2.1.6. A licitante vencedora, no momento da assinatura do contrato, 

deverá apresentar documentos hábeis que comprovem a 

regularidade de suas obrigações junto à Seguridade Social, FGTS e 

a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, exceto nos casos em que 

os documentos acostados no processo estejam em vigor. 
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14. DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE PREÇOS 

14.1. Considerando o prazo de validade da Ata de Registro de Preços estabelecido no 

item 19.1 deste Edital e as disposições da Lei Federal nº. 10.192/01 Lei Federal 

9.069/95 e demais legislações pertinentes, fica vedado o reajustamento de preços. 

14.2. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão obter reequilíbrio 

financeiro nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 

15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O preço registrado poderá ser cancelado pela CONTRATANTE quando: 

a) A Contratada deixar de cumprir as exigências da Ata de Registro de 

Preços; 

b) A Contratada não atender à convocação para firmar Ata decorrente de 

Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 

c) A Contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

d) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela 

Contratada, devidamente caracterizada em relatório de inspeção; 

e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente 

do Registro de Preços; 

f) Quando, por força de fusão ou incorporação da CONTRATADA, bem como 

associação com terceiros, cessão da posição contratual, cisão, não for 

comunicado ao CONTRATANTE até 05 (cinco) dias úteis dos respectivos 

atos, devidamente registrados; 

g) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no 

mercado e a Contratada se recusar a baixá-los. 

h) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente 

justificado, conforme inciso XII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 

i) Demais situações previstas no artigo 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 

§ Único. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar da Contratada, a 

comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, por uma vez e afixado no 

local de costume do órgão responsável pelo Registro, considerando-se cancelado o 

registro na data da publicação na imprensa oficial. 

15.2. O preço registrado poderá ser cancelado pela CONTRATADA: 

a) Mediante solicitação por escrito, aceita motivadamente pela Administração, 

a Contratada deverá comprovar estar impossibilitada de cumprir as 

exigências da Ata de Registro de Preços. 

§ 1º. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência 

com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao 

Registro de Preços. 

§ 2º. A solicitação da Contratada para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração, a 

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa 

prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. A CONTRATANTE verificará se os produtos descritos na Nota Fiscal correspondem 

aos solicitados para aprová-los ou rejeitá-los. 

16.2. O fornecimento que estiver em desacordo com o solicitado será devolvido à 

CONTRATADA para as necessárias substituições, contando-se o prazo de 

pagamento quando da efetiva substituição aprovada pelo Setor de Compras.  

16.3. A devolução dos produtos rejeitados/não aprovados pela CONTRATANTE em 

hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o 

fornecimento.  

16.4. O pagamento será efetuado, em qualquer hipótese, após o recebimento.  

16.5. O prazo de pagamento, na hipótese de contratação, será de 30 (trinta) dias, 

contados da data da efetiva entrega, vedada a cobrança via banco e a negociação 

das respectivas duplicatas na rede bancária ou com outra empresa ou por interposta 

pessoa. Caso o banco informado seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o 

custo do DOC/TED correspondente ficará a cargo da empresa contratada. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. A desistência da Proposta após a fase de habilitação caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento e a cobrança pela 

Administração Pública, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor total consignado quando da adjudicação.  

17.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente justificado 

e comprovado, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 

segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

17.2.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 

gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrida diretamente; 

17.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo 

de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de 

recusa injustificada pela licitante vencedora em aceitar ou receber as 

solicitações de fornecimento; 

17.2.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de 

atraso na retirada da Ordem de Fornecimento, até o quinto dia corrido do 

atraso, após o que, a critério desta Administração Pública, poderá ser 

promovida a rescisão unilateral do contrato, com aplicação de multa de até 

30% (trinta por cento) do valor total do contrato; 

17.2.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitações junto ao Poder 

Público Municipal e impedimento em contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

17.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que haja a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 

concedido somente após ressarcimento dos prejuízos causados à 

Administração depois de decorrido o prazo da sanção. 
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17.2.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

descumprimento do edital/contrato. 

17.2.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

cobrança via negociação das duplicatas em rede bancária ou com outras 

empresas, sem prejuízo de eventual cobrança por danos morais se o nome 

desta Administração Pública for remetido ao cartório de protestos.  

17.3. A multa prevista neste item tem caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação de 

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.  

17.4. Em se verificando a ocorrência de prejuízo ao Poder Público Municipal decorrente 

de ato punível praticado pela CONTRATADA será retido pela tesouraria o valor 

referente ao total do prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma.  

17.5. A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 

caracterizando penalidade, e não exime a CONTRATADA de aplicação de sanção 

administrativa pelo ato punível.  

18. DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E COBRANÇA DE MULTAS 

18.1. Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial ou 

amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 

penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido a seguir:  

18.1.1. A ocorrência de falta de pouca gravidade sujeitará a CONTRATADA à pena 

de advertência por escrito e anotação nos registros do Poder Público 

Municipal; 

18.1.2. O processo de aplicação de penalidade e cobrança de multas previstas 

neste edital será iniciado através de notícia nos autos e endereçado à 

Administração, com sugestão da penalidade a ser aplicada, bem como da 

indicação de valores que o Poder Público Municipal tenha despendido a maior, 

para efeito de atendimento à necessidade do suprimento; 

18.1.3. A Diretoria Administrativa determinará a extração de cópias dos elementos 

informativos do protocolado, que entenda necessários ao aparelhamento do 

feito de cobrança e remeterá à Secretaria Municipal de Planejamento e 

Finanças, que por simples cálculo aritmético, indicará o valor da multa a ser 

aplicado somado ao valor despendido a maior, nos termos do subitem anterior.  

18.1.4. Apurado o valor devido e autorizada a penalidade, nos termos do edital e 

na impossibilidade de retenção dos valores em créditos da CONTRATADA 

junto ao Poder Público Municipal, a Assessoria Jurídica providenciará a feitura 

de processo de cobrança, autuando as peças e publicando a decisão no Diário 

Oficial do Estado, que conterá a ordem para recolhimento do valor devido junto 

à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Melgaço.  

18.1.4.1. Nessa ocasião será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

que a CONTRATADA, querendo, apresente sua defesa (art. 87, § 

2º da Lei 8.666/93), em petição fundamentada endereçada ao Exmº 

Sr. Prefeito, com indicação do número do protocolado e do 

procedimento licitatório respectivo, condição de recebimento; 

18.1.5. Transcorrido o prazo para defesa sem a sua apresentação ou tendo ela sido 

indeferida, verificado que não houve o pagamento, será iniciada a inscrição e 
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posterior cobrança do valor devido, atualizado monetariamente de acordo com 

os índices legais, acrescido de juros e verba advocatícia na ordem de 10% 

(dez por cento); 

18.1.6. O valor apurado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

presume liquidez e certeza do crédito e será inscrito em livro próprio por termo, 

junto à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Melgaço, extraindo-

se Certidão de Dívida Ativa, observando, no que couber o disposto nos artigos 

2º e ss. da Lei Federal n° 6.830/80.  

19. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

19.1. A CONTRATANTE, por meio do Setor solicitante, doravante denominado 

GERENCIADOR, fiscalizará o fornecimento a qualquer instante, solicitando sempre 

que achar conveniente, informações que considere importantes à CONTRATADA, do 

seu andamento, devendo comunicá-la de qualquer fato ou anormalidade que possam 

prejudicar o bom andamento e sempre buscando a melhor adequação aos resultados 

pretendidos para a consecução deste contrato.  

19.2. É assegurado ao GERENCIADOR o direito de verificar, em qualquer tempo, a 

perfeita execução deste ajuste, sendo que sua eventual falta não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade de executar bem e fielmente o 

fornecimento.  

20. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura ou enquanto não se esvaírem os saldos dos produtos 

adquiridos. 

21. DO PREÇO DE REFERÊNCIA MÁXIMO ESTIMADO 

21.1. A presente licitação tem um custo estimado da ordem de R$ 5.074.018,94 (CINCO 

MILHÕES, SETENTA E QUATRO MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO 

CENTAVOS), que corresponde ao valor máximo admitido para a contratação. 

21.2. O MUNICÍPIO DE MELGAÇO se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não 

a totalidade da verba, inclusive a quantidade estimada. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao 

do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 

assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 

e 21 do Decreto n° 7.892/213. 
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23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

24.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

24.3. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº. 123/2006 caracterizará infração administrativa, sem afastar as demais infrações 

penais cabíveis. 

24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

24.5. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância 

aos termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo 

alegar, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 

24.6. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Sr. Pregoeiro ou por membro da 

equipe de apoio. 

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

24.8. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante 

do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos. 

24.9. No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público 

que impeça a realização da licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma 

prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido. 

24.10. Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 

24.11. Fica assegurado à autoridade competente do MUNICÍPIO DE MELGAÇO o direito 

de 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. 

24.12. No caso de o objeto da licitação constituir operação de venda beneficiada pela 

isenção do ICMS, com fundamento no inciso CXX, art.9º do Decreto estadual 37.699, 

de 26 de agosto de 1997, o remetente deve deduzir o valor do imposto do preço da 

mercadoria e fazer a indicação do valor do desconto e do respectivo número do 

empenho no documento fiscal. 

24.13. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Sr. 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das proponentes. 
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24.14. Recomenda-se às proponentes que estejam no local marcado, com antecedência 

de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 

24.15. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.16. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter adiada sua abertura ou alterado o Edital, com 

fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

24.17. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Sr. Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas que ensejaram sua inabilitação ou desclassificação. 

24.18. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação: 

24.18.1. Promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, sendo vedada à inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente da proposta; 

24.18.2. Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 

necessários ao entendimento de suas propostas; 

24.18.3. Determinar prazo para atendimento, pelos licitantes, de esclarecimentos 

adicionais, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 

24.19. O Pregoeiro ou Autoridade Superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos 

por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

24.20. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pelo 

Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, obedecida a legislação vigente. 

24.21. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.22. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25. DO FORO 

25.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 

partes o Foro da cidade de Melgaço, com renúncia expressa a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

26. DOS ANEXOS DO EDITAL 

26.1. São parte integrante do presente Edital os seguintes Anexos: 

26.1.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

26.1.2. ANEXO II – CREDENCIAMENTO 

26.1.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO CONJUNTA 

26.1.4. ANEXO IV – PROPOSTA 

26.1.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR 

TRABALHADOR 

26.1.6. ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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26.2. Este Edital possui 54 páginas numeradas, sendo: 

26.2.1. Índice do Edital: páginas 01 a 02; 

26.2.2. Normas da Licitação: páginas 03 a 30; 

26.2.3. Anexo I – Termo de Referência: páginas 31 a 41; 

26.2.4. Anexo II – Credenciamento: página 42; 

26.2.5. Anexo III – Declaração Conjunta: página 43; 

26.2.6. Anexo IV – Proposta: página 44 a 46; 

26.2.7. Anexo V – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador: página 47; 

26.2.8. Anexo VI – Minuta de Contrato/ARP: páginas 48 a 54. 

 

Melgaço/PA, 18 de outubro de 2019.  

 

ROSINALDO DUARTE RODRIGUES 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 0140/2019 

Visto: 

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o processo licitatório, do tipo 
menor preço unitário e determinar as condições que disciplinarão a REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de 
referência. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 
2.1 Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 001/2008, aplicando-se subsidiariamente na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

3. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 
3.1 Será aquela indicada pela Comissão Permanente de Licitação que, por sua vez, se embasará 
no Parecer Jurídico inicial.  

4. LOCALIDADE ONDE SE REALIZARÁ A LICITAÇÃO 
4.1 O processo licitatório deverá ocorrer em Melgaço/PA, na sede provisória da Prefeitura 
Municipal de Melgaço, no Setor de Licitações e Contratos - SELIC, sito à Av. Senador Lemos, 
Bairro Centro, CEP: 68.490- 000 - Melgaço-PA (91) 3637-1296.  

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

Item Descrição do Objeto  Qtd  Unidade 
Preço Médio Estimado 

Unitário Total 

1 
APARELHO DE DVD PLAYER C/ 
KARAOKÊ 

       60  Unidades  R$       200,00   R$        12.000,00  

2 
APARELHO DE GPS MAP60CSX 
C/ MICRO 

       10  Unidades  R$    1.902,10   R$        19.021,00  

3 
APARELHO DE SOM 
MICROSYSTEM 4 WATTS 

       20  Unidades  R$       454,63   R$          9.092,60  

4 
APARELHO PURIFICADOR DE 
ÁGUA, 110V 

       20  Unidades  R$    1.275,45   R$        25.509,00  

5 
AR CONDICIONADO SPLIT 
12.000 BTU/H/220V 

       60  Unidade  R$    1.737,04   R$      104.222,40  

6 
AR CONDICIONADO SPLIT 
18.000 BTU/H/220V 

       60  Unidades  R$    2.132,00   R$      127.920,00  

7 
AR CONDICIONADO SPLIT 
24.000 BTU/H/220V 

       40  Unidades  R$    2.673,75   R$      106.950,00  

8 
AR CONDICIONADO SPLIT 
36.000 BTU/H/220V 

       30  Unidades  R$    4.779,25   R$      143.377,50  

9 
AR CONDICIONADO SPLIT 
9.000 BTU/H/220V 

       80  Unidades  R$    1.449,00   R$      115.920,00  

10 
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS E 
4 PRAT. CHAPA 26 

       40  Unidades  R$       562,56   R$        22.502,40  

11 
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
VERTICAL 3 PRAT. AJUST. 

       30  Unidades  R$       797,50   R$        23.925,00  

12 
ARMÁRIO DE COZINHA 6 
PORTAS 3 GAVETAS 

       20  Unidades  R$       850,00   R$        17.000,00  

13 
ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO 
EM AÇO 3P 

       40  Unidades  R$       384,95   R$        15.398,00  

14 
ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 
1/12 GAVETAS 

       15  Unidades  R$       692,29   R$        10.384,35  

15 
ARMÁRIO VITRINE COM 2 
PORTAS, 3 PRATELEIRAS 

       40  Unidades  R$       725,00   R$        29.000,00  

16 
ARMÁRIO VITRINE COM 2 
PORTAS, 4 PRATELEIRAS 

       40  Unidades  R$       800,00   R$        32.000,00  

17 
ARQUIVO DE AÇO 4 GAV. E 
CARRINHO CHAPA 22 

       40  Unidades  R$       619,94   R$        24.797,60  
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18 
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAV. P/ 
PASTA SUSPENSA 

       30  Unidades  R$       782,33   R$        23.469,90  

19 
ARQUIVO DE AÇO VERT. 4 
GAV, VERDE, C/ CHAVE 

       20  Unidades  R$       810,00   R$        16.200,00  

20 BALANÇA DIGITAL INFANTIL          5  Unidades  R$       835,36   R$          4.176,80  

21 
BALANÇA WELMY 
ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 
300KG 

         5  Unidades  R$    1.418,95   R$          7.094,75  

22 
BALANÇO PLAYGROUD COM 2 
BALANÇOS 

       40  Unidades  R$    2.819,63   R$      112.785,20  

23 
BANCO MOCHO GIRAT. 
HOSPIT. INOX S/ RODÍZIO 

       20  Unidades  R$       289,33   R$          5.786,60  

24 
BANCO RETANGULAR INF. EM 
MDF, 21X21X16,50 

       20  Unidades  R$       300,00   R$          6.000,00  

25 
BANDEJA RETANGULAR LISA 
22 X 09 X 1,5CM 

       30  Unidades  R$         23,41   R$             702,30  

26 
BANDEJA RETANGULAR LISA 
ÍNOX 22 X 17 X 1,5 CM 

       30  Unidades  R$         51,14   R$          1.534,20  

27 
BANDEJA RETANGULAR LISA 
ÍNOX 25 X 19 X 1,5 CM 

       30  Unidades  R$         65,00   R$          1.950,00  

28 
BATEDEIRA PLANETÁRIA 
INDUSTRIAL PROF. 12L 

       40  Unidades  R$    3.303,06   R$      132.122,40  

29 
BEBEDOURO 124L, 
RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 

       20  Unidades  R$    1.487,26   R$        29.745,20  

30 
BEBEDOURO COLUNA 
GARRAFÃO 20L, AÇO INOX 

       30  Unidades  R$       568,76   R$        17.062,80  

31 
BEBEDOURO IND. DE 
PRESSÃO REFRIGERADO 40L 

       20  Unidades  R$    2.343,25   R$        46.865,00  

32 
BERÇO DE MADEIRA 130 X 60 
S/ GAVETA 

       40  Unidades  R$       710,00   R$        28.400,00  

33 
BERÇO FIXO TUBO 3/4 CHAPA 
120MM 

       20  Unidades  R$       499,00   R$          9.980,00  

34 
CABO USB 2.0 IMPRESSORA 
1,8M UNIVERSAL 

       50  Unidades  R$           9,28   R$             464,00  

35 
CABO USB 2.0 IMPRESSORA 
5M UNIVERSAL 

       50  Unidades  R$         66,52   R$          3.326,00  

36 
CADEIRA BEBE INFANTIL 
REFEIÇÃO 

       30  Unidades  R$       443,88   R$        13.316,40  

37 
CADEIRA CAVALETTI, TIPO 
SECRETÁRIA, GIRATÓRIA 

       40  Unidades  R$       522,50   R$        20.900,00  

38 
CADEIRA CAVALETTI, TIPO 
SECRETÁRIA, VERDE 

       30  Unidades  R$       791,94   R$        23.758,20  

39 
CADEIRA DE RODA, C/ 
ASSENTO 40CM ESTOFADO 

       40  Unidades  R$       788,50   R$        31.540,00  

40 
CADEIRA DIGITADOR C/ 
BRAÇOS, C/ 5 RODÍZIOS 

     120  Unidades  R$       594,75   R$        71.370,00  

41 
CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA PÉ 
PALITO COURVIN 

       40  Unidades  R$       507,50   R$        20.300,00  

42 
CADEIRA ESCRITÓRIO 
SECRET. LAMIN. S/ BRAÇO 

     100  Unidades  R$       229,56   R$        22.956,00  

43 
CADEIRA FIXA SECRET. POLO 
ESTOF. SEM BRAÇO 

       60  Unidades  R$         98,10   R$          5.886,00  

44 
CADEIRA INDIVIDUAL 
CRIANÇA 4 E 5 ANOS 

       40  Unidades  R$         71,10   R$          2.844,00  

45 
CADEIRA PARA DIGITADOR 
GIRATÓRIA, ACOLCHOADA 

     120  Unidades  R$       218,00   R$        26.160,00  

46 
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, 4 
PÉS PALITO EST. EM L 

       40  Unidades  R$       210,00   R$          8.400,00  

47 
CADEIRA SECRETÁRIA 
EXECUTIVA C/ LÂMINA 

     100  Unidades  R$       272,89   R$        27.289,00  
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48 
CADEIRA SECRETÁRIA, C/ 
ASS. E ENC. ESTOFADO 

       25  Unidades  R$       390,00   R$          9.750,00  

49 
CADEIRA SIMPLES, MATERIAL 
INOXIDAVEL 

       40  Unidades  R$         75,00   R$          3.000,00  

50 
CADEIRA TIPO LONGARINA P/ 
03 LUGARES EM AÇO 

       60  Unidades  R$       669,98   R$        40.198,80  

51 
CADEIRA TIPO LONGARINA P/ 
04 LUGARES EM AÇO 

     100  Unidades  R$       907,80   R$        90.780,00  

52 
CADEIRA TIPO PRESID. BRAÇO 
E ENCOSTO AJUST. 

       40  Unidades  R$    1.629,17   R$        65.166,80  

53 
CAFETEIRA ELÉTRICA INDUST. 
CAP. 08 LITROS 

       20  Unidades  R$       837,50   R$        16.750,00  

54 
CAIXA ACUSTICA 100W COM 
BATERIA 

       10  Unidades  R$       471,75   R$          4.717,50  

55 
CAIXA ACUSTICA 500W COM 
BATERIA 

       10  Unidades  R$    1.590,00   R$        15.900,00  

56 
CAIXA TÉRMICA COOLER 
15LTS C/ TRAVAMENTO 

       20  Unidades  R$       143,75   R$          2.875,00  

57 
CAIXA TÉRMICA COOLER 
20LTS C/ TRAVAMENTO 

       20  Unidades  R$       175,19   R$          3.503,80  

58 
CAIXA TÉRMICA COOLER 
45LTS C/ TRAVAMENTO 

       20  Unidades  R$       290,24   R$          5.804,80  

59 
CAIXA TÉRMICA COOLER 
65LTS C/ TRAVAMENTO 

       20  Unidades  R$       599,98   R$        11.999,60  

60 CAMA HOSPITALAR SIMPLES        30  Unidades  R$    1.999,99   R$        59.999,70  

61 
CÂMERA DIGITAL TELA LCD 3 
WI-FI, 16 MPX 

       20  Unidades  R$    1.465,00   R$        29.300,00  

62 
CÂMERA FOTOG. DIGITAL: 
ACIMA DE 7.2 MPX 

       20  Unidades  R$       768,00   R$        15.360,00  

63 
CÂMERA ZOOM ÓPTICO DE 
1,5X, RES. 24,2MPX 

       20  Unidades  R$       889,60   R$        17.792,00  

64 
CARRO DE EMER. INOX, ESTR. 
REFORÇ. 4 RODÍZIOS 

       10  Unidades  R$    3.874,00   R$        38.740,00  

65 
CARRO LAVANDERIA EM VINIL 
400 LT 

       10  Unidades  R$    1.499,45   R$        14.994,50  

66 
CARRO P/ LAVANDERIA COM 
CAPACIDADE DE 330LT 

       10  Unidades  R$    1.802,52   R$        18.025,20  

67 
CARRO TRANSP. DE 
ALIMENTO INOX, C/ GRADÍL 

       10  Unidades  R$    1.793,84   R$        17.938,40  

68 COLCHÃO D33 88X12 CASAL        20  Unidades  R$       505,00   R$        10.100,00  

69 
COLCHÃO D33 88X17 
SOLTEIRO 

       20  Unidades  R$       385,00   R$          7.700,00  

70 
COLCHÃO HOSPITALAR 
INFANTIL 

       50  Unidades  R$       332,75   R$        16.637,50  

71 
CÔMODA 5 GAVETAS, 
FABRICADA EM MDP 

       30  Unidades  R$       525,81   R$        15.774,30  

72 
COMPUTADOR DESKTOP - 
PROC I5, 8 GB RAM, HD 1 TB 

       50  Unidades  R$    3.699,50   R$      184.975,00  

73 
COMPUTADOR DESKTOP, 
PROC I3, 4G RAM, HD 500GB 

       50  Unidades  R$    2.340,66   R$      117.033,00  

74 
COMPUTADOR NOTEBOOK 
PROC I5, 8G RAM, HD 1 TB 

       50  Unidades  R$    3.299,00   R$      164.950,00  

75 
CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 
LUGARES 

       15  Unidades  R$    1.689,00   R$        25.335,00  

76 CRIADO MUDO EM MDF        15  Unidades  R$       300,00   R$          4.500,00  

77 
ENCERADEIRA INDUST. 
MOTOR ELÉT DE 0,75HP, 220V 

       10  Unidades  R$    1.733,93   R$        17.339,30  

78 
ESCADA HOSPITALAR 2 
DEGRAUS 

       10  Unidades  R$       149,99   R$          1.499,90  
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79 
ESCADA HOSPITALAR, 5 
DEGRAUS 

       10  Unidades  R$       190,74   R$          1.907,40  

80 
ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS 
CHAPA 26 

       20  Unidades  R$       269,00   R$          5.380,00  

81 
ESTANTE METÁ. BAND. 
GRADUÁVEIS, C/ 12 PRAT. 

       20  Unidades  R$    1.444,80   R$        28.896,00  

82 
ESTANTE METÁLICA, 
PRATELEIRAS DESMONTÁVEL 

       30  Unidades  R$       255,00   R$          7.650,00  

83 
ESTUFA LABORATÓRIO, 
CAPACIDADE CERCA DE 100 L 

         4  Unidades  R$    3.250,00   R$        13.000,00  

84 
ESTUFA LABORATÓRIO, 
CAPACIDADE CERCA DE 650 L 

         4  Unidades  R$  10.520,00   R$        42.080,00  

85 
EXTRATOR DE SUCO 
INDUSTRIAL 220V 

       15  Unidades  R$       904,00   R$        13.560,00  

86 
FERRO DE PASSAR A VAPOR, 
220V 

       10  Unidades  R$       353,00   R$          3.530,00  

87 
FOGÃO GÁS, APLICAÇÃO 
DOMÉSTICA, 4 BOCAS 

       60  Unidades  R$       720,50   R$        43.230,00  

88 
FOGÃO GÁS, APLICAÇÃO 
DOMÉSTICA, 6 BOCAS 

       30  Unidades  R$    1.000,00   R$        30.000,00  

89 
FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOC C/ 
PAINEL + FORNO 

       20  Unidades  R$    3.760,00   R$        75.200,00  

90 
FOGÃO INDUSTRIAL, GÁS, 
ACEND MANUAL, 4 BOCAS 

       20  Unidades  R$    1.120,00   R$        22.400,00  

91 
FOGÃO INDUSTRIAL, GÁS, 
ACEND MANUAL, 6 BOCAS 

       20  Unidades  R$    1.738,00   R$        34.760,00  

92 
FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO 
ATX 2.0, POT. 500W 

     120  Unidades  R$       250,00   R$        30.000,00  

93 
FORNO MICROONDAS, CAP. 
38L 900W, 220V 

       20  Unidades  R$    1.097,50   R$        21.950,00  

94 
FREEZER HORIZONTAL 500 
LITROS, TENSÃO 110V 

       10  Unidades  R$    2.581,24   R$        25.812,40  

95 
FREEZER HORIZONTAL, 
CAPAC. 540L, 2 TAMPAS 

       20  Unidades  R$    4.300,00   R$        86.000,00  

96 
FREEZER, TIPO HORIZONTAL 
300L, TAMPAS 1 UN 

       20  Unidades  R$    2.110,00   R$        42.200,00  

97 
FRIGOBAR, CAPACIDADE 120L 
110V 

       10  Unidades  R$    1.132,00   R$        11.320,00  

98 GELADEIRA - 243L DUPLEX        10  Unidades  R$    1.966,64   R$        19.666,40  

99 
GELADEIRA VERT. INDUST. 04 
PORTAS, 1000LTS 

       10  Unidades  R$    5.300,52   R$        53.005,20  

100 
GUARDA-ROUPA, PADRÃO 
MOGNO 4 PORTAS, 3 GAV. 

       20  Unidades  R$    1.669,75   R$        33.395,00  

101 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL LASER 
MONOCROMATICA C/ DUPLEX 
E REDE 

       50  Unidades  R$    2.765,00   R$      138.250,00  

102 
JOGO DE MESA COM 4 
CADEIRAS EMPILHÁVEIS 

     250  Unidades  R$       284,98   R$        71.245,00  

103 KIT COZINHA 5PTS 2AGV AÇO        10  Unidades  R$    1.527,75   R$        15.277,50  

104 
KIT PLACA MÃE MEMÓRIA + 
PROCESSADOR COREL I3 

     100  Unidades  R$    1.420,00   R$      142.000,00  

105 
KIT PLACA MÃE MEMÓRIA + 
PROCESSADOR COREL I5 

     100  Unidades  R$    1.713,75   R$      171.375,00  

106 
LAVADORA HORIZ. HOSP. DE 
ROUPAS 50KG 

         3  Unidades  R$  40.833,00   R$      122.499,00  

107 
LIQUIDIFICADOR 3 VELOC. E 
PULSASADOR C/ FILTRO 

       20  Unidades  R$       168,00   R$          3.360,00  

108 
LIQUIDIFICADOR COM 5 
VELOC. COPO ACRÍLICO 

       20  Unidades  R$       162,50   R$          3.250,00  
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109 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
10LTS 

       20  Unidades  R$       745,00   R$        14.900,00  

110 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
15LTS 

       20  Unidades  R$    1.854,00   R$        37.080,00  

111 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
BASCULANTE 25LTS 

         4  Unidades  R$    1.892,11   R$          7.568,44  

112 
LIXEIRA INOX COM PEDAL 15 
LITROS 

       20  Unidades  R$       182,98   R$          3.659,60  

113 
LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 
LITROS 

       20  Unidades  R$       188,00   R$          3.760,00  

114 
MESA AUXILIAR P/ 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
PEQ. 

       60  Unidades  R$       728,88   R$        43.732,80  

115 
MESA DE COZINHA EM 
MADEIRA COMPENSADO 

       20  Unidades  R$       613,94   R$        12.278,80  

116 
MESA DE REUNIÃO 
QUADRADA 12 LUGARES 

       20  Unidades  R$    2.592,50   R$        51.850,00  

117 
MESA DE TRABALHO 
SECRETÁRIA EM MELAMÍNICO 

       20  Unidades  R$       499,97   R$          9.999,40  

118 
MESA IMPRESSORA SEM GAV. 
50X50X74CM 

       20  Unidades  R$       206,99   R$          4.139,80  

119 
MESA INFANTIL COLORIDA C/4 
CADEIRAS 

       40  Unidades  R$       400,00   R$        16.000,00  

120 MESA PANDIN COM GAVETA        10  Unidades  R$       400,00   R$          4.000,00  

121 MESA PANDIN SEM GAVETA        10  Unidades  R$       260,00   R$          2.600,00  

122 
MESA QUADRADA P/ 14 LUG. C/ 
CAD GIRAT. 

       20  Unidades  R$    3.955,00   R$        79.100,00  

123 
MESA RETANGULAR 
DINÂMICA 120CM EM MDF 

       40  Unidades  R$    1.500,00   R$        60.000,00  

124 
MICROFONE SEM FIO SEMI-
PROF. 600OHMS 

       20  Unidades  R$       510,94   R$        10.218,80  

125 
MICROSYSTEM POTENCIA DE 
20W VOLT. 110/220V 

       40  Unidades  R$       376,00   R$        15.040,00  

126 
MINI SYSTEM, PILHA, 
ELÉTRICA, LCD, ENTRADA USB 

       20  Unidades  R$       459,55   R$          9.191,00  

127 
MONITOR HDMI & VGA 19 LED, 
HDMI 

     100  Unidades  R$       529,00   R$        52.900,00  

128 MOUSE USB ÓPTICO 800DPI      200  Unidades  R$         10,33   R$          2.066,00  

129 

MULTIFUNCIONAL TANQUE DE 
TINTA WIRELESS - 
IMPRESSORA, COPIADORA, 
SCANNER 

       60  Unidades  R$    1.850,00   R$      111.000,00  

130 
NEBULIZADOR PORTATIL COM 
01 SAIDA 

       10  Unidades  R$       215,00   R$          2.150,00  

131 
NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL 
4 FLUXÔMETROS 

       10  Unidades  R$    2.000,00   R$        20.000,00  

132 
NO-BREAK 1200VA, POT:600W/ 
08 TOM. 

       60  Unidades  R$       675,00   R$        40.500,00  

133 
NO-BREAK 1500VA, POT:744W/ 
06 TOM 

       60  Unidades  R$       884,00   R$        53.040,00  

134 
NO-BREAK 700VA, POT:350W/ 
04 TOM 

       60  Unidades  R$       449,00   R$        26.940,00  

135 
ORG. DE MESA TRIPLA ARTIC. 
DE ACRÍLICO 

     100  Unidades  R$         72,50   R$          7.250,00  

136 
PERFURADOR DE PAPEL, 
PRETO, 2 FUROS 100F 

       25  Unidades  R$       155,88   R$          3.897,00  

137 
PROJETOR DE TELA 
PROJEÇÃO ATÉ 150P BIVOLT 

       20  Unidades  R$    1.980,68   R$        39.613,60  
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138 
REFRIGERADOR 280 LITROS 
DEGELO SECO 110V 

       20  Unidades  R$    1.924,75   R$        38.495,00  

139 
REFRIGERADOR DUPLEX 340L 
BRANCO 110/220V 

       20  Unidades  R$    2.216,25   R$        44.325,00  

140 
RELÓGIO DE PAREDE BRANCO 
28 CM SILENCIOSO 

       40  Unidades  R$         38,20   R$          1.528,00  

141 Roteador Wireless-N 300 Mbps      200  Unidades  R$       117,96   R$        23.592,00  

142 
ROUPEIRO EM AÇO INOX, COM 
16 PORTA E CHAVE 

       30  Unidades  R$    2.470,23   R$        74.106,90  

143 SANDUICHEIRA        10  Unidades  R$         79,61   R$             796,10  

144 
SUPORTE PARA SORO EM 
AÇO INOX COM RODÍZIOS 

       30  Unidades  R$       273,45   R$          8.203,50  

145 
SUPORTE TV LED, LCD, 
PLASMA, 3D E SMART 10-55 

       20  Unidades  R$       108,44   R$          2.168,80  

146 
Switch 16 Portas Gigabit 
10/100/1000 

       20  Unidades  R$       417,96   R$          8.359,20  

147 
Switch 24 Portas Gigabit 
10/100/1000 

       20  Unidades  R$       650,00   R$        13.000,00  

148 
TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0 
KEYBORD 530 

     200  Unidades  R$         29,91   R$          5.982,00  

149 TV 24 LED HDMI        20  Unidades  R$    1.113,90   R$        22.278,00  

150 
TV LED/ SMART 42 
POLEGADAS, FULL HD 

       20  Unidades  R$    2.202,50   R$        44.050,00  

151 
TV LED/ SMART 50 
POLEGADAS, FULL HD 

       20  Unidades  R$    2.674,50   R$        53.490,00  

152 
TV LED/ SMART 32 
POLEGADAS, FULL HD 

       40  Unidades  R$    1.309,98   R$        52.399,20  

153 VENTILADOR 40CM DE MESA        20  Unidades  R$       143,42   R$          2.868,40  

154 
VENTILADOR 50CM DE 
COLUNA 

       20  Unidades  R$       241,90   R$          4.838,00  

155 
VENTILADOR 50CM DE 
PAREDE 

       30  Unidades  R$       234,00   R$          7.020,00  

TOTAL GERAL  R$ 5.074.018,94  

 
5.1 No preço cotado deverão estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 

6. DO VALOR ESTIMADO 

6.1 O custo total previsto de R$ 5.074.018,94 (CINCO MILHÕES, SETENTA E QUATRO MIL, 
DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), constitui a mediana dos preços 
cotados pela ferramenta Banco de Preços, conforme Pesquisa de Mercado e Orçamento 
Estimado em Planilhas, anexos a este Termo de Referência. 

7. JUSTIFICATIVA  

7.1 O MUNICÍPIO DE MELGAÇO tem como atribuição dentre outras, propiciar a infraestrutura 
adequada às suas Secretarias, Fundos, Setores, Departamentos e demais unidades de 
atendimento, de maneira que as mesmas desempenhem suas funções administrativas ou 
operacionais de forma a atender o princípio da eficiência e qualidade à população em geral. 

7.2 Em atendimento ao disposto nos artigos 6, Inciso IX, 7, § 2 e 9 da Lei nº  8.666/93 e Artigo 
3º, Inciso I da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/05 e suas alterações, o MUNICÍPIO DE 
MELGAÇO, vem através do presente, justificar a necessidade de abertura de processo 
administrativo através  de Registro de Preços para eventual aquisição do objeto estabelecido no 
item 1.1. 

7.3 A aquisição de material permanente (mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, 
material de processamento de dados, mobiliário e equipamentos médico-hospitalares-
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odontológicos) tem por finalidade, atender as demandas das Secretarias e Fundos arrolados 
como órgãos participantes, no dia a dia, atendendo o desenvolvimento das ações das 
Secretarias 

7.4 Outrossim, a aquisição dos produtos licitados trará benefícios diretos e indiretos à população, 
e nos dará condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento 
dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento à população 
e serviços internos.  

7.5 A especificação do material está de acordo com a relação encaminhada pelos ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, a qual está baseada na estimativa do consumo de materiais, solicitado pelas 
unidades do Poder Público Municipal, no período de um ano.  

8. DO QUANTITATIVO  

8.1 O Município de Melgaço não estará obrigado a adquirir os quantitativos dispostos neste 
Termo de Referência, devendo adquirir os materiais de acordo com a sua necessidade; 

8.2 Os materiais que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para suprir 
qualquer eventualidade, quando necessário. 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

9.1 As empresas participantes do processo licitatório deverão indicar na proposta de preços 
marca dos materiais cotados; 

10. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 A licitação deverá ser julgada pelo critério de Menor Preço Unitário. 

11. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS 

11.1 Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens/serviços comuns, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

12. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1 O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência do objeto, 
verificando se o mesmo se encontra de acordo com as condições exigidas no Edital. Caso não 
se encontre será devolvido e imediatamente substituído, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
após notificação da Empresa, sem qualquer ônus para a Administração. Se a substituição do 
objeto cotado não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às sanções 
previstas no Edital e em Lei. 

12.2 Os produtos rejeitados pelo setor competente deverão ser substituídos em 24 (vinte e 
quatro) horas após a notificação, por outro que atenda exigências de qualidade deste, sob pena 
das sanções constantes no edital. 

12.3   O fornecimento dos produtos se dará de forma parcelada, conforme ditar a necessidade 
do Município. 

12.4 O local de entrega será indicado pelo MUNICÍPIO DE MELGAÇO no ato da solicitação, ou 
pela Secretaria solicitante. 

12.5 No tocante às quantidades estimadas para a presente contratação, somente serão pagos 
os valores relativos ao efetivamente adquirido pelo Município. 

12.6 A falta de quaisquer produtos, cujo fornecimento incumbe à vencedora do certame, não 
servirá de alegação para o atraso, má execução ou inexecução do objeto desta licitação e não 
eximirá o MUNICÍPIO DE MELGAÇO das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento de 
prazos e demais condições estabelecidas. 

13. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

13.1 A LICITANTE deverá entregar os produtos assim que solicitados no prazo máximo de 3 
(três) dias corridos após a emissão da requisição, podendo ser prorrogado por igual período a 
critério da solicitante, após solicitação devidamente justificada emitida pela LICITANTE e 
devidamente aceita pelo MUNICÍPIO DE MELGAÇO. 
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13.2 Os produtos serão recusados caso não atendam o objeto. 

13.3 A entrega do objeto será de inteira responsabilidade do licitante vencedor dos itens deste 
edital, sendo, responsável por toda despesa corrente do transporte do produto licitado. 

13.4 Os produtos objeto da presente licitação deve ser entregues, acondicionados em 
embalagens apropriadas. 

13.5 O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do 
fornecedor pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar 
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo 
de vigência da ata. 

14. DO REAJUSTE 

14.1 O CONTRATO DE FORNECIMENTO NÃO SERÁ OBJETO DE REAJUSTE, salvo por 
acontecimentos de fatos impossíveis de serem previstos. 

14.2 Concluída a fase de lances, as propostas serão classificadas de acordo com o preço 
apresentado para o item. 

15. DA VIGÊNCIA 

15.1 Os fornecimentos a serem contratados terão vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias. 

16. FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

16.1 As amostras quando solicitadas pelo setor competente deverão ser apresentadas em até 
2 (dois) dias após a requisição. 

16.2 Os produtos rejeitados pelo setor competente deverão ser substituídos em 24 (vinte e 
quatro) horas após a notificação, por outro que atenda exigências de qualidade deste, sob pena 
das sanções constantes no edital. 

16.3   O fornecimento dos produtos se dará de forma parcelada, conforme ditar a necessidade 
da Administração. 

16.4 O local de entrega será indicado pela Secretaria solicitante no ato da solicitação. 

16.5 No tocante às quantidades estimadas para a presente contratação, somente serão pagos 
os valores relativos ao efetivamente adquirido pela Administração. 

16.6 A falta de quaisquer produtos, cujo fornecimento incumbe à vencedora do certame, não 
servirá de alegação para o atraso, má execução ou inexecução do objeto desta licitação e não 
eximirá A LICITANTE das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento de prazos e demais 
condições estabelecidas 

17. OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE 

17.1 A LICITANTE obriga-se a: 

a) Efetuar o fornecimento dos produtos, em perfeitas condições, nas quantidades, prazo 
e locais indicados, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, constando, detalhadamente, as indicações do 
produto; 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto; 

c) O dever previsto neste subitem implica na obrigação de, a critério do MUNICÍPIO DE 
MELGAÇO, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto fora das especificações; 

d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

e) Comunicar ao MUNICÍPIO DE MELGAÇO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, motivos que impossibilitem o cumprimento de suas obrigações, 
com a devida comprovação, indicando outro fornecedor que possa atender, 
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emergencialmente, as necessidades; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 

18. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

18.1  O MUNICÍPIO DE MELGAÇO obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente o material; 

b) Verificar minuciosamente, em 48 (quarenta e oito) horas, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da LICITANTE, através de 
servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

19. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

19.1  Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, o MUNICÍPIO DE MELGAÇO poderá, 
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de 
dano de difícil ou impossível reparação. 

20. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

20.1  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar o recebimento dos bens, anotando todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados; 

20.2  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
LICITANTE, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21. DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 

21.1 As notas fiscais deverão ser emitidas com os seguintes dados: 

a) No caso de fornecimento ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO 

CNPJ: 11.530.230/0001-89 

LOGRADOURO: RUA 12 DE OUTUBRO 

N.º: 161 

BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: MELGAÇO 

ESTADO: PARÁ 

CEP: 68.490-000 

TELEFONE: (91) 3637-1295 

 

b) No caso de fornecimento ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO 

CNPJ: 13.538.307/0001-92 

LOGRADOURO: RUA 31 DE MARÇO 

N.º: S/N 
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BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: MELGAÇO 

ESTADO: PARÁ 

CEP: 68.490-000 

TELEFONE: (91) 3637-1295 

 

c) No caso de fornecimento ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MELGAÇO 

CNPJ: 30.720.996/0001-70 

LOGRADOURO: Rua 12 de Outubro 

N.º: s/n 

BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: MELGAÇO 

ESTADO: PARÁ 

CEP: 68.490-000 

TELEFONE: (91) 3637-1295 

 

d) No caso de fornecimento as demais secretarias: 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

CNPJ: 04.876.470/0001-74 

LOGRADOURO: AV. SENADOR LEMOS 

N.º: 213 

BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: MELGAÇO 

ESTADO: PARÁ 

CEP: 68.490-000 

TELEFONE: (91) 3637-1295 

 

22. SANÇÕES 

22.1  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a LICITANTE que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
do compromisso; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do instrumento contratual; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

22.2 Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual ou por qualquer das infrações 
discriminadas no subitem acima, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
LICITANTE as seguintes sanções: 

a) Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta da LICITANTE sobre o 
descumprimento do instrumento contratual e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

b) Multa, observados os seguintes limites máximos: 

I. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
do fornecimento não realizado; 

II. 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, em caso de 
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descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 
pertinente; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, 
fora das especificações assumidas; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos nos termos do 
inciso III, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93; 

d) 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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO ressarcir a 
Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão. 

22.3 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade signatária desta Do instrumento contratual. 

22.4 As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas cumulativamente à 
prevista no inciso b, assegurado o direito de defesa prévia do MUNICÍPIO DE MELGAÇO no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

22.5 O valor da multa prevista na alínea b do item 16.2 será retido dos pagamentos devidos 
pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente. 

22.6 As penalidades contidas neste item (16) não impedem a rescisão unilateral do 
instrumento contratual. 

22.7 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 
de força maior ou caso fortuito. 

22.8 Poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o motivo que as 
ensejar for devidamente justificado pela LICITANTE e desde que aceito pelo MUNICÍPIO DE 
MELGAÇO, que fixará novo prazo, este improrrogável, visando cumprir as obrigações 
contratuais. 

22.9 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
LICITANTE que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

22.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à LICITANTE, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

22.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.12 Termo de referência foi elaborada por FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS, 
Secretário Municipal de Administração, PORTARIA Nº 0226/2017. 
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ANEXO II – CREDENCIAMENTO 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

  

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-00, 

com sede à ____________________________, neste ato representado por 

____________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº _______________, 

residente e domiciliado à ______________________, inscrito no CPF sob o nº 

_________________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, como 

Procurador, o Sr.   ____________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº 

_____________, residente e domiciliado à _________________________, inscrito no CPF sob 

o nº ________________, a quem confere amplos poderes para representar a outorgante nos 

atos necessários na licitação Pregão Presencial n° _____/2019-PMM, realizada pelo MUNICÍPIO 

DE MELGAÇO, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para apresentar proposta, lances 

verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desistir de recursos, apresentar 

declarações, firmar compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, 

com ou sem reservas de iguais poderes. 

 

__________,_____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PREPOSTO DA LICITANTE 

Representante Legal da Outorgante 

 

 

 

 

Observação: Esta Procuração faz parte do Credenciamento e deve vir fora de qualquer envelope, junto com os demais documentos 
exigidos no item 3.5 do Edital. 
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ANEXO III – DECLARAÇÕES UNIFICADAS 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

À 
Prefeitura Municipal de Melgaço/PA 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº ____/2019-PMM 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2019-PMM 

 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-00, com sede à 

__________________, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, em cumprimento 

ao solicitado no edital de licitação em epígrafe: 

1. ( ) DECLARA expressamente que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes 

do presente Edital e que se sujeita às condições nele estabelecidas, acatando integralmente 

qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das 

proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no instrumento convocatório e que 

demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto; 

2.  ( ) DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de maio de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 

2007, em seu art. 34 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 

42 ao 49 da referida Lei Complementar 

2.1. ( ) sem ressalvas 

2.2. ( ) com ressalvas, por possuir restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 

mais especificamente ___________________________; 

3. ( ) DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes 

impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

4. ( ) DECLARA, sob as penas da lei, que não possui dirigentes, gerentes,  sócios  ou  

componentes  do  quadro  técnico  que  sejam  servidores  da Administração  Direta  ou  Indireta  

do  Município,  ou  que  o  tenham sido  nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

desta licitação, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

5. ( ) DECLARA, para os devidos fins, que possui em seu quadro de empregados um percentual 

mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º 

da Constituição do Estado do Pará (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42 de 04/06/2008); 

6. ( ) DECLARA que os documentos que compõe o Edital foram fornecidos à disposição e que 

tomou conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para a 

entrega do objeto do certame; 

7. ( ) DECLARA que não está impedida de participar de licitações ou de contratar com a 

Administração Pública, assim como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das 

Administrações Públicas da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 

__________,_____ de ____________ de 2019. 

________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PREPOSTO DA LICITANTE 

Representante Legal da Outorgante 
 

Observação: Esta declaração conjunta deve vir fora de qualquer envelope. Sua apresentação deve se dar logo após o Credenciamento 
e é pré-requisito obrigatório para participação no certame. 
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ANEXO IV – PROPOSTA 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 

 

CARTA-COMERCIAL 

 

À 
Prefeitura Municipal de Melgaço/PA 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº ____/2019-PMM 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2019-PMM 

 

 

Prezado Senhor, 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-00, com sede 

à ___________________, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 

participação da licitação em epígrafe, propõe o fornecimento do objeto deste ato convocatório, 

de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: 

Condições de Pagamento: Conforme Edital 

Validade da proposta: 60 (sessenta dias) a contar da data de abertura desta licitação 

Prazo de Entrega: Imediato 

Local de Entrega: Almoxarifado do órgão licitador 

1.1 Valor Global da Proposta: R$ 0,00 (_______________________________)  

 

Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato do certame em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste processo licitatório 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em apreço quanto a participar 

ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da sessão pública desta 

licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitador antes da abertura oficial das propostas;  
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f) E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

Declaramos, por fim, que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 

determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 

custos, como custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros, bem como eventuais lances 

ofertados na sessão pública do certame.  Segue em anexo a Planilha de Preços. 

 

__________,_____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PREPOSTO DA LICITANTE 

Representante Legal da Outorgante 

 

 

Observação: Esta Carta Comercial deve vir dentro do envelope de Proposta. Sua falta importará na desclassificação da proponente. 
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[TIMBRE DA FIRMA] 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

 
À 
Prefeitura Municipal de Melgaço/PA 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº ____/2019-PMM 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2019-PMM 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA  QTD  UND 

 PREÇO 

 UNIT   TOTAL  

1 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

2 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

3 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

 TOTAL    R$           ……   

 

 

__________,_____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PREPOSTO DA LICITANTE 

Representante Legal da Outorgante 

 

 

Observação: Esta Planilha de Preços, devidamente preenchida, em papel timbrado da licitante, deve vir dentro do envelope de 
Proposta. Sua falta implicará na desclassificação da licitante. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 

 

À 
Prefeitura Municipal de Melgaço/PA 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº ____/2019-PMM 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° ____/2019-PMM 

 

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], 

sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)_________________________, portador da carteira de identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993, conforme disposições contidas na Lei n° 

9.854 de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos.   

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: SIM ( ) ou 

NÃO ( ). 

 

__________,_____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PREPOSTO DA LICITANTE 

Representante Legal da Outorgante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação1: em caso afirmativo ou negativo, assinalar com “X” a ressalva acima. 
Observação2: Esta declaração deve vir dentro do envelope de Habilitação. Sua falta acarretará inabilitação da licitante. 
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ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº - ____.____.____-SELIC/PMM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-___/2019-SELIC/PMM 
REGISTRO DE PREÇOS Nº- ___/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, com sede na rua Senador Lemos, n° 230, Bairro 

– Centro, na cidade de Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

04.876.470/0001-74, neste ato representado(a) pelo(a) Exmº  Sr. JOSÉ DELCICLEY PACHECO 

VIEGAS portador do CPF: 912.201.812-34 e C.I. 4684033-PC/PA, residente e domiciliado na rua 

Francisco Leite, s/n, Bairro: Centro, Melgaço/PA, CEP: 68.490.000, 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na rua 12 de Outubro, s/n, Bairro - Centro, 

na cidade de Melgaço/PA, CEP – 68.490-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.720.996/0001-

70, neste ato representado(a) pelo(a) Ilmº  Sr. EDER VAZ FERREIRA, portador do CPF: 

858.331.692-91, RG: 5422336-PC/PA, residente e domiciliado na rua 12 de Outubro, s/n, Bairro: 

Centro, Melgaço/PA, CEP: 68.490.000, 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na rua Antônio Nogueira, S/N, Bairro – Centro, na 

cidade de Melgaço, CEP: 68.490-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.530.230/0001-89, 

neste ato representado(a) pelo(a) Ilmº  Sr. DANIEL VICTOR TAVEIRA BARBOSA, portador do 

CPF: 015.337.042-44, e RG: 4663020-PC/PA, residente e domiciliado na Av. Senador Lemos, 

s/n, Bairro: Centro, Melgaço/PA, CEP: 68.490.000,  

 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, com sede na rua 07 de setembro, s/n, Bairro 

- Centro, na cidade de Melgaço, CEP: 68.490-000 inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

13.538.307/0001-92, neste ato representado(a) pelo(a) Ilmª  Sra. GENIQUELE DE ALMEIDA 

LIMA, portador do CPF: 055.655.222-93 e RG: 4684033-PC/PA, residente e domiciliado na rua 

Francisco Leite, s/n, Bairro: Centro, Melgaço/PA, CEP: 68.490.000,  

 

Todos unânimes, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2019 publicada no ______________ de 

__/__/____, Processo Administrativo n.º ____.____.____-SELIC/PMM, RESOLVE registrar os 

preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no 

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 
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EMPRESA(S): 

____________________________________________, CNPJ __.___.___/____-__, com sede 

na __________________ nº _____, Bairro: ________, na Cidade de ___________/PA, CEP: 

__.___-___, representada neste ato pelo Sr (a). __________________________,CPF 

___.___.___-__, portador da Cédula de Identidade ___________- ____. Observadas as 

condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem, assinam a presente Ata. 

 

N° Itens Item V. Unit. Qtd V. Total 

1     

Total Geral deste Fornecedor  

 

CLÁUSULA I-DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação o Registro de preços para fornecimento de 

_______________________________________________, conforme especificação contida no 

Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste edital.  

1.2. Integram a presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital, seus Anexos e a 

proposta comercial da(s) empresa(s). 

1.3. Apresentação: Tanto o MUNICÍPIO DE MELGAÇO e suas Secretarias, quanto os Fundos 

Municipais somente irão requisitar/adquirir o objeto licitado de acordo com suas necessidades. 

CLÁUSULA II-DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

2.2.  Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Detentora manterá todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de fatos 

supervenientes.  

2.3. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a 

adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o objeto licitado podendo utilizar, para tanto, outros 

meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie às empresas detentoras. 

2.4. Caso o Município opine por realizar licitação exclusiva para o objeto aqui registrado, será 

assegurado às detentoras do registro preferência em igualdade de condições. 

2.5. Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que 

lhe foi imposta pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, 

sem que deste fato resulte multa para a Administração. 

CLÁUSULA III-DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA ADESÃO POR 

OUTROS ÓRGÃOS 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Prefeitura Municipal de 

Melgaço, suas Secretarias e Fundos Municipais, bem como seus Departamentos requisitantes e 

também outros Órgãos da esfera pública que desejarem aderir a esta Ata de Registro de Preços. 
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3.2. O Órgão público que desejar fazer adesão a esta Ata de Registro de Preço, deverá 

encaminhar seu pedido ao Departamento de Licitação no endereço: Prédio da Prefeitura 

Municipal de Melgaço, Av. Senador Lemos, 213 – Centro, Melgaço-PA. Cep: 68.490-000, munida 

da seguinte documentação: 

3.2.1. Ofício solicitando ao Exmo. Prefeito, Sr. José Delcicley Pacheco Viegas, solicitando a 

Adesão a este Registro de Preços constando as seguintes informações: 

a) Número da Ata de Registro de Preços a que se pretende aderir; 

b) Constar o número do Processo de Licitação e do Pregão a que se pretende aderir; 

c) Número do item, bem como a quantidade a que pretende aderir (vedada quantidade superior 

ao registrado na ata); 

d) horário de funcionamento do órgão, número telefônico, e-mail e nome do responsável pela 

adesão (em caso de dúvida). 

3.2.2. Encaminhar Ata de Posse ou outro instrumento equivalente da Autoridade Superior do 

órgão que pretende fazer a Adesão. 

3.2.3. Declaração de que os preços registrados são vantajosos para adesão indicando os 

motivos. 

CLÁUSULA IV-DO PREÇO E PAGAMENTO 

4.1. Os preços registrados serão ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro 

de Preços de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº PP-___/2019-

SELIC/PMM,  Registro de Preços nº ___/2019, conforme se registram abaixo: 

4.2. Na execução decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observados os preços 

registrados, as especificações exigidas na licitação e a validade da proposta apresentada pela 

detentora no Pregão Presencial nº PP-___/2019-SELIC/PMM, que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso. 

4.3. Do equilíbrio econômico: Será assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial dos preços, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de 

prova material da ocorrência, sem o que  o pedido não será aceito.  

4.4. Deverão estar incluídas no preço do objeto todas as despesas necessárias com o 

fornecimento além de taxas, tributos, impostos, entre outras despesas pertinentes. 

4.5. O pagamento do objeto poderá ser processado quinzenalmente ou mensalmente, de acordo 

com a necessidade do MUNICÍPIO DE MELGAÇO, suas Secretarias e Fundos Municipais, 

ficando a critério da detentora e será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias, após a comprovação 

do fornecimento nas condições exigidas, bem como emissão e entrega da Nota Fiscal ao 

Departamento Contábil. 

4.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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4.7. Nenhum pagamento será efetuado à detentora enquanto pendente de liquidação ou de 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

4.8. Deverão estar incluídas no preço do objeto todas as despesas necessárias com transporte, 

frete e envios dos produtos, bem como taxas, tributos, entre outras despesas pertinentes. 

4.9. Da nota fiscal deverá constar o n° da conta corrente do licitante, banco e nº. da agência para 

fins de pagamento. 

4.10. Caso o licitante não possua conta no citado banco, o pagamento poderá ser efetuado 

mediante boleto bancário, pagável em qualquer banco, ou direto na tesouraria da prefeitura. 

CLÁUSULA V - DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO 

5.1. Todo produto será fornecido conforme exigências contidas no Anexo I – Termo de 

Referência. 

5.3. A proponente se compromete a garantir a total qualidade e originalidade dos produtos. 

CLÁUSULA VI-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

6.1. As despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada e, se a vigência 

da Ata de Registro de Preços abranger outro exercício as dotações orçamentárias serão as 

correspondentes àquele exercício: 

ORGÃO: 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO  - UNIDADE: 02 - Secretaria Municipal de 

Administração - SEMAD - AÇÃO: 04.122.0037.2-004 - ESPECIFICAÇÃO: Manutenção da 

Secretaria Municipal de Administração - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - Material 

de Consumo // ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 12 - Secretaria 

Municipal de Saúde - SEMSA - AÇÃO: 10.301.0200.2-075 - ESPECIFICAÇÃO: Manutenção da 

Secretaria Municipal de Saúde - NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - Material de 

Consumo // ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIDADE: 13 - 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS - AÇÃO: 08.122.0037.2-080 - 

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - NATUREZA DA DESPESA: 

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo // ÓRGÃO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 

UNIDADE: 06 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED - AÇÃO: 12.122.0052.2-036 - 

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - NATUREZA DA DESPESA: 

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 

6.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementares, ou dotações referentes ao próximo 

exercício, não caracteriza sua alteração contratual, podendo ser registrado por simples apostila 

dispensando a celebração de aditamento consoante faculdade inserta no art. 65 § 8º da Lei 

8666/93. 

CLÁUSULA VII-DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

7.1. SÃO DIREITOS DO MUNICÍPIO: 

a) Modificar a presente Ata de Registro de Preços, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos da DETENTORA; 
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b) Aplicar a Legislação referente aos contratos Administrativos na execução desta Ata de 

Registro de Preços, como também resolver os casos omissos; 

c) Fiscalizar a qualquer tempo a execução do objeto. 

7.2. SÃO DIREITOS DA DETENTORA: 

a) Ter preferência de contratação em caso de igualdade de condições, vista outra licitação 

exclusiva; 

b) Receber em dia pelo fornecimento executado sem restrição, conforme pactuado neste 

instrumento. 

7.3. SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

a) Dar publicidade a esta Ata de Registro de Preços e demais atos pertinentes a este registro, 

em cumprimento a legislação vigente; 

b) Prestar informações e esclarecer dúvidas quando solicitadas pela Detentora; 

7.4. SÃO OBRIGAÇÕES DA DENTETORA: 

a) Executar o fornecimento conforme pactuados neste Registro de Preços; 

b) Manter durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações 

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

c) Recolher os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução da presente Ata de Registro de Preços; 

d) Garantir à Administração Pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não 

acarretando à mesma nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 

CLÁUSULA VIII-DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a 

Contratante, poderá, sem prejuízo do cancelamento e das responsabilidades penal e civil aplicar 

o disposto no art. 7º da Lei 10.520/02, além das demais cominações legais cabíveis. 

8.2. A DETENTORA que ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada dos 

sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas na Ata de Registro de Preços e demais cominações legais. 

8.3. Nos casos previstos no item anterior deste Título será aplicado o disposto na Lei Federal nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.4. Ficam estabelecidas as seguintes sanções: 

8.4.1. Advertência; 

8.4.2. Suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades; 

8.4.3. O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três) 

dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. 

8.5. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

8.5.1. 1% por dia sobre o valor total da Ata de Registro de Preços por atraso no fornecimento a 

partir de um dia corrido acumulativo até cinco dias corridos;  
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8.5.2. 10% sobre o valor total estimado da Ata de Registro de Preços que a partir do sexto dia 

de inadimplência for rescindida; 

8.5.3. 20% sobre o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, caso haja fornecimento de 

combustível adulterado, com posterior rescisão contratual; 

8.5.4. O valor das multas aplicadas deverá ser descontado dos pagamentos devidos, sendo 

automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença deverá ser 

paga pela Empresa por meio de guia emitida pela Prefeitura, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis a contar da data da sua aplicação. 

8.5.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas na Ata 

de Registro de Preços.         

8.5.6. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

8.5.7. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93. 

8.5.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Administração Municipal, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA IX-DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

9.1. O fornecimento objeto desta ata de Registro de Preços serão recebidos pelo Departamento 

requisitante, ficando ainda sob sua responsabilidade o acompanhamento quanto ao total 

cumprimento das obrigações pela detentora, consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei 

Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA X-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1-A inexecução total ou parcial na entrega do objeto ou quando a proposta deixar de ser 

vantajosa para a Administração, ensejará o cancelamento da presente Ata, bem como nos casos 

previstos no art.78 e 79 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, sem que desse fato 

decorra multa para a Administração. 

10.2-Na hipótese de cancelamento desta ata, a administração poderá firmar nova ata com os 

licitantes remanescentes pelos preços registrados. 

CLÁUSULA XI-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1-Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão nº. PP-

___/2019-SELIC/PMM e seus anexos, a proposta da empresa retro qualificada, classificada em 

1º lugar no certame supramencionado. 

11.2-Fica eleito o foro, da Comarca de Melgaço, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente Ata. 

11.3-Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Decreto 

Federal nº 3.931, de 19/09/2001, Decretos Municipais nº 075/2007, de 30 de março de 2007 e 
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nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2008 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

Município de Melgaço, __ de _______ de 2019. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________________________ 
_________________________________  

Representante Legal 
 

Testemunhas: 

 

1. __________________________________________ 

CPF: ___.___.___-__ 

2. __________________________________________ 

CPF: ___.___.___-__ 

  

MUNICÍPIO DE MELGAÇO 
JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 

Prefeito Municipal 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
EDER VAZ FERREIRA 

Secretário Municipal de Educação 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DANIEL VICTOR TAVEIRA BARBOSA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GENIQUELE DE ALMEIDA LIMA 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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