
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
RUA RAIMUNDA MENDES DE QUEIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA - PARÁ 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 018/2019-CPL/PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.2019/220701 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DE 

BOMBAS D’ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. 
 

 

Empresa:_______________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________ 

Pessoa para contato:______________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

Cidade: Estado:___________________________________________________ 

Telefone:___________________________Fax:__________________________ 

E-mail:___________________________________________________________ 

Recebemos da Comissão Permanente De Licitação a cópia do Edital 

referente ao PREGÃO PRESENCIAL acima identificado e os respectivos 

anexos. 

Local, de 2019 

Carimbo/Assinatura 

(Preencher com letra legível ou digitar, digitalizar e encaminhar para o e-mail cpl.aurora@outlook.com, ou 

entregar na Comissão Permanente de Licitações, para que possamos enviar informações posteriores, caso seja 

necessário). 

 

mailto:cpl.aurora@outlook.com
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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº018/2019-PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701 

 

O MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, Estado do Pará, através de sua 
Pregoeira, designado pela Portaria nº. Portaria nº. 044/2019, de 26 de 

Dezembro de 2019, torna público para o conhecimento das empresas e 
demais interessados, que fará realizar licitação sob a modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) - TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM às 09:00 (nove) horas do dia 04 de Setembro de 
2019, em sessão pública, na sala da Comissão Permanente de 

Licitações, situada na Rua Raimunda Mendes De Queiroz, 306 – Bairro 
Vila Nova CEP: 68.658-000 - Aurora Do Para - Pará, Estado do Pará, 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, 
obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e 
condições contidas neste instrumento e seus anexos. 
 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, 

obedecerão integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Decreto nº 7.892, 

de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, suas alterações e 

demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas 

neste Edital. 
 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das 

empresas interessadas na Sede Administrativa do Município de 

Aurora Do Pará /PA, no horário das 08:00 às 13:00, até o dia que 

antecede à data do Certame. 
 
 
1. DO OBJETO: 
 
1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção de motores 

de bombas d’água, de acordo com as condições e especificações 
descritas no Anexo I, que faz parte integrante deste Edital. 
 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
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2.1. As despesas decorrentes da contratação ocorrerão pelas diversas 

Secretarias desta Administração Pública Municipal serão cobertas 

pelas Leis Orçamentárias do Município de AURORA DO PARÁ/PA, 

para o exercício de 2019. 

2.3. Caso a futura Ata de Registro de Preços venha extrapolar o 

exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos 

serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do 

exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Poderão participar as empresas interessadas, pertinentes ao 

ramo de atividade relacionada ao objeto deste certame, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos, desde que: 

3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto deste Pregão; 
3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das 

propostas exigidos neste Edital. 
3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações 

de licitantes: 
3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de 
insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido 
declaradas inidôneas; 

3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município 
de Aurora Do Pará/PA suspenso; 
3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras 
coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua 
forma de constituição; 
3.2.5. Nesta licitação não será destinado cota de participação de 
ME/EPP, pelo fato da aplicação dos benefícios materiais previstos 
nos Arts. 47 e 48, da Lei complementar nº 123, de 2016, com 
redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, não será 
vantajoso para administração no caso em tela, por se tratar de acesso 
a internet o seu fracionamento prejudicara a implantação e 
consequentemente o pleno funcionamento do acesso, desta forma art. 
49,”b” define tal situação. 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Não poderão participar: 
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a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição 
b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas 
perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão 
do direito de licitar ou contratar com este Município, desde que o ato 
tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Município, pelo Órgão que o praticou; 
c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, 
dissolução e liquidação; d) Cujos sócios ou diretores pertençam, 
simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
e) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor 
deste Município. 
f) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de 
empresas em consórcio. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - Para participar deste certamente as empresas interessadas 

deverão apresentar os documentos abaixo mencionados, em original ou 

cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia simples acompanhada 

do original para autenticação pela (o) Pregoeira (o) ou por qualquer 

membro da Equipe de Apoios e comparecer para credenciamento às 

09:00 horas do dia marcado para a sessão de recebimento das 

propostas e dos documentos de habilitação. 

a) Instrumento público ou particular de mandato com firma 

reconhecida (Procuração); 

b) Documento de identificação (será analisado e devolvido no mesmo 

ato); 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas 

devidas alterações, registrado no órgão competente e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 

amplos poderes para participar de todos os atos pertinentes ao certame, 

em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, com suas devidas alterações, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 
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5.2 - Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante 

para mais de 01 (um) licitante; 

5.3 - O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos 

licitantes neste Pregão Presencial, para a disputa através de lances em 

sessão pública; 

5.4 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo 

autorização expressa da Pregoeira. 

5.5 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta 

apresentada, em todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça 

representar, legitimamente, em uma eventual negociação entre as 

partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos 

externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, 

ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo 

Pregoeiro. 

5.6 - Para fins de gozo dos benefícios previstos na Lei complementar 
nº 123/2006 e Lei complementar nº 147/2014 as microempresas – 
ME ou empresa de Pequeno Porte – EPP deverão apresentar 

declaração de que se enquadra na condições de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, de acordo com o Anexo .........deste 

Edital.  

5.7 - A declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do 

credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
complementar nº 123/2006 e Lei complementar nº 147/2014. 

5.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em 

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a 

participação da proponente neste PREGÃO; 

5.9 - Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que 

comparecerem, a PREGOEIRA declarará encerrada esta fase/etapa. 

6. DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - O proponente deverá assumir todos os custos de elaboração e 

apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, não sendo a 

PREFEITURA, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, 

independentemente do resultado do certame. 

6.2 - Os proponentes deverão apresentar na data, horário e local, 

indicados no preâmbulo deste Edital, em envelopes separados, para 
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PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 01) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (envelope nº 02) não transparentes e lacrados que 

serão identificados da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

Rua Raimundo Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000– 
Aurora do Pará - Estado do Pará 

Pregão Presencial nº018/2019-PMAP. 

Licitante (Razão Social):... 

 

ENVELOPE Nº 02 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

Rua Raimundo Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000– 
Aurora do Pará - Estado do Pará 

Pregão Presencial nº 018/2019-PMAP. 

Licitante (Razão Social):... 

6.3 - PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE 01  

6.3.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, 
em uma via original e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, em 
moeda corrente nacional (real), expressos em algarismos (até duas casas 

decimais) e o valor total por extenso.  
6.3.2 - Os licitantes deverão cotar preços para o objeto licitado 

garantindo assim a prestação dos serviços licitados sendo considerado 
vencedor o menor preço global sob pena de desclassificação da 

proposta.  
6.3.3 - Os proponentes deverão apresentar proposta de preços, 
utilizando o Modelo de Carta Proposta - ANEXO IV, deste Edital.  

6.3.4 - A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta dias) corridos, a 
contar da data de sua apresentação, estar devidamente datada e 

assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou 
seu representante legal, indicando nome ou razão social do proponente, 
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endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este 
último se houver, para contato.  

6.3.5 - O proponente deverá declarar expressamente que os preços 
ofertados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se 

limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, transporte, 
seguros, outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus anexos.  
6.3.6 - O proponente deverá informar em sua proposta a descrição 
completa do serviço.  

6.3.7 - A proposta deverá conter os seguintes documentos devidamente 
assinados pelo representante legal do Licitante ou por procurador por 

ele credenciado: 
6.3.7.1 - Carta Proposta, conforme Anexo IV; 

6.3.7.2 - Declaração expressa que os preços ofertados incluem todos os 
custos e despesas - Anexo IX;  

6.5 – DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02 

6.5.1 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante 
detentora da melhor oferta deverá comprovar o atendimento as 

exigências de habilitação mediante a apresentação dos documentos 
abaixo mencionados. 

6.5.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser 
apresentados em 01 (uma) via original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pela (o) Pregoeira (o) ou por membro da 
Equipe de Apoio, e, somente serão aceitos se estiver dentro de seus 

prazos de validade, na data prevista para a realização da sessão de seu 
recebimento e abertura, reservando-se a PREFEITURA o direito de 

verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos mesmos. 
6.5.3 - Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal 

das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
6.5.4 .As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
RUA RAIMUNDA MENDES DE QUEIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA - PARÁ 

§ 2o A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o 
deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

6.5.5- Os proponentes terão de apresentar os seguintes documentos de 
habilitação (ENVELOPE 02):  

6.5.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.5.2.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 

sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

6.5.2.1.4 – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 
6.5.2.1.5 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante 
pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 

edital; 

6.5.2.2 – Regularidade Fiscal 

6.5.2.2.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante 
a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN Nº 1751/2014; 
6.5.2.2.2 – O licitante que possuir a Certidão Especifica 

Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período 
de validade nelas indicado, poderá apresentá-las conjuntamente. 

Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de 
validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigor em 03 de 

novembro de 2014, e abrange todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB e PGFN; 
6.5.2.2.3 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, 

do domicílio ou sede do Licitante. Se o domicilio da licitante for no 
Estado do Pará, a empresa deverá apresentar a Certidão Negativa 

Tributária e Não Tributária; 
6.5.2.2.4 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, 

do domicílio ou sede do licitante; 
6.5.2.2.5 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de Certificado de 

Regularidade - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

6. 5.2.3.-Prova de Inexistência de Débitos 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
RUA RAIMUNDA MENDES DE QUEIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA - PARÁ 

Inadimplidos perante a justiça do trabalho mediante a apresentação 
de certidão negativa de débitos trabalhista (CNDT); 

6.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 

6.2.3.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação 

Judicial, emitida pelo foro da comarca do domicílio da licitante;  
6.2.3.5 - A não apresentação de qualquer documento exigido para 

habilitação implicará na INABILITAÇÃO da licitante. 
6.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.2.4.1- Um ou mais testado de capacidade técnica, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante 
executa/ou executou de forma satisfatória, continuada e por período 

não inferior a 12 (doze) meses, serviços de manutenção em bombas 
d’água. 

6.2.4.2 - Se alguma documentação de habilitação não estiver 
autenticada por cartório ou pela Pregoeira/equipe de apoio e houver 
a possibilidade de consultar a veracidade via internet a Pregoeira 

poderá confirmar a sua autenticidade, porém em caso de não 
conectividade com a internet no momento da análise da 

documentação de habilitação o licitante será considerado 
inabilitado. 

6.2.4.3. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do 
último exercício social (DRE), já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese da atualização 
ou aumento do patrimônio liquido, a licitante terá que, 

obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela 
demonstração devidamente arquivada na Junta Comercial e/ou 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
 
a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de 

anos paralisadas, que ainda não tenha balanço final de exercício, 
deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis 

envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao 
período de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade 

financeira da empresa. 
 
b) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por 

cópia do seu termo de abertura, documento comprobatório de registro na 
Junta Comercial e termo de encerramento, bem como o Certificado de 

Regularidade Profissional - CRP (antiga DHP), do responsável pelas 
informações contidas no Balanço Patrimonial da época do seu registro ou 
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a CRP atualizada. Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação 
em jornal, devidamente autenticada 

 
c) A capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os 

seguintes indicadores: 
 

Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma: 
 

                             Ativo Circulante 

                                                            LC = ----------------------------      
                      Passivo Circulante 

 
d) Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes 

deverão atender, obrigatoriamente, os seguintes requisitos: LC maior ou 
igual a 1 (um). 
 

f) A maior ou menor pontuação obtida pelas empresas licitantes não terá 
qualquer influência na sua classificação final, servindo apenas para 

habilitação ou não das proponentes.  
 

6.2.4.4. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado 
em copia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou 

jornal de grande circulação da sede da licitante; 
 
6.2.4.5. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que 

ainda não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço 
de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, 

obrigações e patrimônio liquido relativos ao período de sua existência, 
sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa; 

 
6.2.4.6. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial 
ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 
 

6.2.4.7. Certidão Judicial de Distribuição alusiva a falência ou 
recuperação judicial expedida pelo Tribunal Justiça do Distrito Federal 

e Territórios até 30 (trinta) dias anteriores à abertura da licitação. 
 
Parágrafo único: Toda documentação apresentada deverá ser 

correspondente a um único CNPJ. 
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6.2.5 – OUTROS DOCUMENTOS (ENVELOPE 02) 

6.2.5.1 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal (Anexo VI); 

6.2.5.2 - Declaração de que o Licitante recebeu os documentos relativos 
a presente licitação, conforme m+odelo constante no Anexo VII; 

6.2.5.3- Declaração de inexistência de fato impeditivo de licitar com a 

Administração Pública, conforme modelo - Anexo VIII. 
6.2.5.4– O licitante deverá apresentar ainda as demais declarações 

constantes do anexo deste edital.  
6.2.5.5 – Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a 

documentação constante da presente cláusula.  
 

7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 

proposta de preços e os documentos de habilitação, será pública, 
dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com a  

Lei 10.520, de 17/07/02, decreto 3.555 de 08.08.00, com modificações 
introduzidas pelo decreto 3.693, de 20/12/00 e pelo Decreto 3.784, de 

06/04/01, e pela Lei 8.666, de 21/06/93, e ainda, com este Edital e 
seus anexos, no local e horário designado.  

7.2 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, 
apresentarão declaração (Anexo VIII), em mãos, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação (art. 4º, inciso VII, da 

Lei 10.520, de 17 de julho de 2002) e entregarão os envelopes: Proposta 
de Preços e Documentos de Habilitação, procedendo-se a imediata 

abertura e conferência dos envelopes com as Propostas de Preços e à 
verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório, devendo todas as propostas ser rubricadas 
pelos presentes à sessão.  
7.3 - Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os 

demais atos inerentes ao evento, os interessados ou representantes 
devidamente credenciados.  

7.4 - Declarada a abertura da sessão pela (a) Pregoeira, não mais serão 
admitidos novos participantes.  

7.5 - Iniciada a sessão pública, os licitantes ou seus representantes 
somente poderão se ausentar do local do Pregão com a prévia anuência 
do (a) Pregoeiro (a).  
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8. DO JULGAMENTO 
 

8.1 - Serão adotados os seguintes procedimentos para o julgamento das 
propostas: 

8.1.1 - Será classificado pelo (a) Pregoeiro (a) o proponente autor da 
proposta de MENOR PREÇO POR ITEM (rota) e, aqueles que tenham 

apresentado proposta em valores sucessíveis e superiores em até dez 
por cento, relativamente à de menor preço; 
8.1.2 - Quando não se obtiver, no mínimo, três propostas escritas de 

preços nas condições definidas no subitem 10.1.1 o (a) Pregoeira (o) 
classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três 

incluindo a proposta de menor preço, para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas; 
8.1.3 - Definida a classificação dos participantes, conforme definido nos 
subitens 10.1.1 e 10.1.2, será dado inicio à etapa de apresentação de 

lances verbais, sucessivos, em valores distintos e decrescentes de no 
mínimo R$ 0,50 (cinqüenta centavos) do valor da proposta de menor 

preço. No decorrer da fase de lances, o Pregoeiro poderá alterar o valor 
mínimo citado; 

8.1.4 – O (a) Pregoeiro (a) convidará individualmente os proponentes 
classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir 

do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente; 
8.1.5 - Os lances deverão ser formulados a partir da menor proposta 

apresentada, tornando-se por base o tópico “Valor Item”, constante do 
Anexo I deste Edital; 

8.1.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 
pelo pregoeiro, implicará a exclusão do proponente da etapa de lances 

verbais e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas; 
8.1.7 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado 
para a contratação; 

8.1.8 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-
se o proponente desistente às penalidades previstas neste Edital; 

8.1.9 - No caso de empate de propostas, será procedido sorteio, 
conforme artigo 45, § 2º da Lei 8.666/93, a ser realizado imediatamente 
após a constatação da inviabilidade de competição; 

8.1.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
propostas exclusivamente pelo critério de menor preço por item para o 

objeto deste Pregão Presencial.  
8.1.11 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das 

condições de habilitação pelo proponente que a tiver formulado: 
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8.1.11.1 - Com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de 
atualizar seus dados no ato; ou  

8.1.11.2 - Quando for o caso, por meio de documentação apresentada 
na própria sessão.  

8.1.12 - Sendo considerado o proponente habilitado, será verificado o 
atendimento das condições estabelecidas nesta licitação.  

8.1.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências editalícias, a proposta será desclassificada, e o pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado à contratação.  

8.1.14 - Nas situações previstas nos subitens 10.1.7, 10.1.10 e 10.1.13 
o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 

seja obtido o menor preço.  
8.1.15 - Da reunião, lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes, e ao final, será assinada pelo 

pregoeiro, equipe de apoio e pelos proponentes presentes.  
8.1.16 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será 

declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto desta 
licitação.  

8.1.17 - Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada 
item.  

8.1.18 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista 
no objeto deste Edital e seus anexos.  
8.1.19 - A PREFEITURA verificará as planilhas de preços, quanto ao 

seu correto preenchimento, conferindo-as, corrigindo-as e equalizando-
as, qu ando necessário, tanto para fins de julgamento quanto de 

contratação.  
8.1.19.1 - As correções serão efetuadas quando houver divergência 

entre as totalizações e os preços unitários, prevalecendo estes últimos 
para apuração dos valores corrigidos.  
8.1.19.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às 

exigências do Edital, ficando estabelecido que simples irregularidades 
formais que evidencie lapsos isentos de má fé, a critério da 

PREFEITURA, e que não afetem o conteúdo ou a idoneidade das 
Propostas, não serão motivo de desclassificação.  

 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

9.1 - Declarado o vencedor, a Pregoeira (o) indagará aos licitantes se 
tem interesse de interpor recurso. Neste ato, qualquer licitante poderá 

manifestar de forma imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, com registro em ata. 
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9.2 – Constatada pela Pregoeira (o) a admissibilidade da intenção do 
recurso será concedido ao recorrente o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.3 – A decisão da Pregoeira (o) deverá ser motivada e submetida à 
apreciação da autoridade responsável pela licitação. 
11.2 - O recurso contra decisão da (o) Pregoeira (o) não terá efeito 

suspensivo, conforme prevê o artigo 11, inciso XVIII do decreto 3.555, 
de 08.08.00.  

9.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

9.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente 
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na Comissão de Licitação – CPL, situada na sede da 

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, na Rua Raimundo Mendes de 
Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000– Aurora do Pará. 

9.6 – Após o julgamento dos recursos e constatada a regularidade dos 
atos praticados, será adjudicado o objeto do certame ao licitante 

declarado vencedor e homologado pela autoridade competente.  
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
10.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e 

constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará o pregão. 

10.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada 

a ordem de classificação e a quantidade de fornecedoras a serem 

registrados, convocará as vencedoras para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias, que, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento 

licitatório. 

10.2.1. O registro das demais licitantes que aceitaram cotar os 

bens/serviços com os preços iguais à(s) Licitante(s) vencedora(s), o 

qual constará na Ata de Registro de Preços, terá por objetivo a 

formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro 

colocado da ata, nas hipóteses de ocorrência das situações elencados 

nos artigos 77 e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 

8.666/93 e dos casos previstos nos art. 20 e 21 do Decreto Lei 
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7.892/2013, momento no qual serão convocadas para assinatura da 

respectiva Ata de Registro de Preços, no mesmo prazo do item acima, 

sob pena de aplicação das penalidades dispostas neste edital no caso 

de desatendimento à convocação. 

10.3. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser 

atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 

apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste edital. 

10.4. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará a 
minuta constante no Anexo II, podendo ser alterada nos termos dos 

Arts. 57 e 58 da Lei nº 8.666/93. 

10.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, 

nos termos definidos no subitem 11.2, é facultado ao Município, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o 

item específico ou o Registro de Preços. 

10.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a Adjudicatária obriga-se 

a fornecer os bens a ela adjudicados, conforme especificações e 

condições contidas neste edital, em seus anexos e também na 

proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 

condições mais favoráveis à Administração. 

10.7. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a contar da data de sua assinatura, sendo vedada sua 

prorrogação. 

10.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a 

este Município, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

10.9. Os órgãos e entidades que não participaram do presente 

Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 

Preços oriunda deste certame, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Município, para que esta indique as possíveis fornecedoras e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

10.10. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de 

Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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10.11. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os 
subitens 11.8 e 

10.9 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por 

cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

10.12. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na sua totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que aderirem. 
10.13. Será vedado qualquer acréscimo nos quantitativos fixados na 
ata de registro de preços, inclusive os acréscimos que tratam o § 1º do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
10.14. O órgão gerenciador e os órgãos participantes não estão 
obrigados por força da ata de registro a adquirirem os bens/serviços 
objeto da ata de registro de preços. 
10.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em 
até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
10.16. Compete aos órgãos não participantes que aderirem a ata de 
registro de preços 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 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 
 
11.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes na Ata 
de Registro de Preços (Anexo II) do edital. 
 
12. DA GARANTIA DO OBJETO: 
 
 
12.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade 

ou quantidade que tornem os sistemas impróprios ou inadequados a 

que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da 

proposta, podendo o Município exigir a substituição das partes 

viciadas. 

12.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 24 horas, poderá 

o Município exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; 
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II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
13.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 10 

(dias) a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada por quem de direito. 

13.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a 

licitante vencedora encontra-se em regular situação fiscal para com a 

Seguridade Social. 

13.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora 

tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

13.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que 

desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento 

sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras 

necessárias. 

13.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário 

na conta corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de 

preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 

crédito. 
 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de 

Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e 

de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

14.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato 
da entrega da Ordem de Serviço ou da assinatura da Ata de Registro 

de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar com a Administração, e assim 
sucessivamente. 
14.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a 
Ata de Registro de Preços ou a receber a Ordem de Serviço, será 
aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta 
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em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
cabíveis. 
14.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades 
pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços: 
I - advertência; 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por 
infração a qualquer cláusula ou condição estabelecida na Ata de 

Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência. 
14.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 
14.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado 
administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do 

Município e cobrado judicialmente. 
14.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em 
qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do 
Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser 
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante. 
14.8. As sanções previstas no subitem 14.1 deste edital poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II do subitem 14.4, facultada a 
defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias úteis. 
14.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores. 

 
15. DO CANCELAMENTO DA ATA: 

 

15.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelos motivos 

elencados nos artigos 77 e 78 e das formas previstas no artigo 79, 

da Lei no 8.666/93 e dos casos previstos nos art. 20 e 21 do Decreto 

Lei 7.892/2013. 
 
16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
16.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

Pregão, através de petições protocoladas, encaminhadas ao Pregoeiro, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço expresso 
no preâmbulo deste Edital. Caberá a Pregoeira decidir sobre a 

petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
16.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 
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17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
17.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração 

ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
17.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por 

parte da licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o 
dia de início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se 
iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Administração 

17.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público, derivados de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
17.5. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo. 
17.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização da sessão pública de pregão. 
17.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da contratação. 

17.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará 
direito à contratação. 
17.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido 
para o recebimento das propostas de preços e documentos de 
habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
17.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 
presente edital, será competente o juízo da Comarca deste Município. 
17.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da 
presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
17.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente 
certame licitatório deverão ser enviados por escrito ao Pregoeiro 
em até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, para o endereço constante no preâmbulo deste 
edital. 
17.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, 
mediante recibo, nos horários de 8:00 às 13:00 horas, no endereço 

referido no preâmbulo. 
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17.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
17.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 
a) Anexo I – Termo de Referencia Especificações e Quantitativos dos 
Objetos; 

b) Anexo II – Minuta Da Ata De Registro De Preço; 

c) Anexo III - Minuta Do Contrato; 

d) Anexo IV - Modelo da Proposta; 

e) Anexo V - Modelo de Declarapção de Habilitação 

c) Anexo VI – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho 

de Menores; 

d) Anexo VII – Modelo de Declaração de Recebimento do Edital  

d) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos 
Impeditivos; 

e) Anexo IX – Modelo de Declaração de Que Nos Preços Estão 

Inclusas Todas As Despesas E Encargos  

 

 
 

Aurora do Pará/PA, 14 de Agosto de 2019. 
 
 

 
BRENDA DA SILVA BARBOSA 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
PREÇO 

MÉDIO 

VALOR 

TOTAL 

1 MOTOBOMBA 0,50CV MO UNID 7 1.335,37 9.347,59 

2 MOTOBOMBA 1.0CV MO UNID 7 1.536,77 10.757,39 

3 MOTOBOMBA 1,5CV MO UNID 7 1.683,56 11.784,92 

4 MOTOBOMBA 2.0CV MO UNID 20 1.907,92 38.158,40 

5 MOTOBOMBA 3.0CV MO UNID 30 2.108,43 63.252,90 

6 MO,TOBOMBA 4.0CV MO UNID 10 2.260,39 22.603,90 

7 MOTOBOMBA 4,5-5CV MO UNID 7 2.322,92 16.260,44 

8 MOTOBOMBA 5,5-5CV MO UNID 7 2.341,09 16.387,63 

9 MOTOBOMBA 6CV MO UNID 8 2.373,31 18.986,48 

10 MOTOBOMBA 7-7,5CV MO UNID 7 3.053,93 21.377,51 

11 MOTOBOMBA 40CV TRIF UNID 7  4.616,32  32.314,24 

 

1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DE BOMBAS D’ÁGUA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, conforme constante no presente 
anexo.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação tem por finalidade estabelecer os requisitos e 

especificações técnicas para a aquisição dos serviços de manutenção de 

bombas d’água para atender o sistema de abastecimento hídrico do 

município de Aurora do Pará. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS: 

 

- Tendo como base o sistema hídrico do município de Aurora do Pará, 

faz-se necessário a manutenção dos equipamentos (bombas) dos 

serviços de abastecimento de água. O serviço proposto deverá atender a 

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, Secretarias e outras unidades 

integrantes da estrutura municipal.  

4- PERIODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
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O contrato terá vigência de 01 ano a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitados a 60 

(sessenta) meses, podendo sofrer acréscimos ou supressões quanto aos 

quantitativos estipulados no presente termo. 

5- LICITAÇÃO TIPO: Menor Preço por Item. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1- Zelar, durante o fornecimento, pelas condições de habilitação e 
qualificação exigidas pelo Edital e pelo perfeito cumprimento do objeto e 

demais cláusulas deste Termo de Referência, observando rigorosamente 
os prazos fixados. 
6.2- A CONTRATADA deverá manter um centro de atendimento e 

suporte para resolução de problemas técnicos, com funcionamento 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana. 

6.3- Prestar serviço de gerenciamento incluindo a disponibilização de 
uma “Central de Atendimento”.  

6.4- Atender às reclamações sobre falhas ou interrupções no serviço. 
6.5- Atender a reclamações ou pedidos de esclarecimentos sobre a 
cobrança dos serviços contratados. 

6.6- Os funcionários de atendimento da contratada devem conhecer 
todos os serviços contratados e relacionado com a solução, objeto deste 

instrumento. 
6.7- Caso haja a necessidade de realizar manutenção preventiva da 

solução, a contratada deverá formalizar via e-mail, a Prefeitura, com no 
mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência da data proposta para a 

realização do serviço e que deverá ser autorizada pela Prefeitura, ou em 
alguns casos, a combinar; 
6.8- Em caso de falha a contratada deverá apresentar relatório analítico 

contendo as seguintes informações: 
a) Relação de todas as reclamações havidas no período (com hora de 

início e fim da inoperância) juntamente com minutos excedentes ao 
prazo máximo para reparo; 

b) Tempo total das falhas; 
c) Causas dos defeitos e a soluções adotadas para sua recuperação; 
d) Cálculo da disponibilidade no período; 

6.9- Durante a vigência do contrato, sempre que houver lançamento de 
nova versão de sistema operacional e ou firmware que faça correções de 

segurança dos serviços prestados, a contratada deverá providenciar as 
devidas atualizações com prévia aprovação da Prefeitura, sem ônus para 

a Contratante. 
6.10- A empresa contratada se obriga a executar os serviços de acordo 
com o objeto deste Edital e com as especificações contidas em anexo, 
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que fazem parte integrante do procedimento, independente de 
transcrição e/ou traslado. 

6.11- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de 

acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale transporte e outras 
que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo. 

6.12- Executar diretamente o contrato, sem a transferência de 
responsabilidades ou subcontratações. 
6.13- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual 

for, desde que praticada por seus empregados, quando relacionados 
com a execução dos serviços necessários para confecção dos bens em 

questão. 
6.14 - Manter, durante a execução do contrato as condições que 

ensejaram a contratação. 

7. DA RESCIÃO E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 

7.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

7.2 Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 

causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 

de seus superiores; 
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VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas 
na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 
limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou 

objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos 
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
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Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 

8666-93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

13.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 77 da Lei 8666 de 
1993; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do 

artigo 77 da Lei 8666-93, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia, se houver; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão. 

8. DAS SANÇÕES ADMIISTRATIVAS:  

8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contratado à multa de mora, na forma prevista no presente edital e no 

contrato. 

Parágrafo Único – O contratado ainda ficará sujeito a multa 

compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor global do contrato. 
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8.2 - A multa a que alude este artigo não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras 

sanções previstas nesta Lei. 

8.3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contratado, se houver. 

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada 

(se houver) além da perda desta, responderá o contratado pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

8.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 

II – multa no percentual de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) 
por dia de atraso na execução do contrato.  

II.A - Ficará ainda sujeita a multa compensatória de 10% em caso de 
inexecução parcial ou total, calculada sobre o valor global do presente 

contrato. 
II B - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE 

poderá, além da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, 
aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de 

participação em licitações, além do impedimento do contrato. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente. 
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8.6 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.7 - A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 

exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação 

 

 

 

___________________________ 

JOSÉ MARIA FARIAS BORGES 

SECRETÁRIO DE OBRAS 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
 
 

ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº XX/2019 – 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO DE MOTORES 

DE BOMBAS D’ÁGUA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS, NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DO MUNICÍPIO DE AURORA 

DO PARÁ. 

 

Aos XXXX dias do mês de XXXXXXXX do ano de 2019, o 

MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL, 

entidade de Direito Público interno, estabelecida na Rua Raimunda 

Mendes de Queiros, nº 306, Bairro Vila Nova, CEP: 68.658-000 

Município de Aurora do Pará/PA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 

83.267.989/0001-0001-21, neste ato representado pelo Exmº. 

Prefeito Municipal, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da 

RG Nº: 2806814 - SSP/PA e do CPF/MF nº 028.579.792-15, 

domiciliado na cidade de AURORA DO PARÁ/AL, denominado 

simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica 

XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXXXXXXXX, 

com sede XXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

portador(a) da Cédula de identidade RG nº XXXXXXX – SSP/XX, 

inscrito(a) no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXX, residente e 

domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, 

denominada simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na 

forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 

do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei 

nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente Ata de 

Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria 

Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo 
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Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante 

as seguintes condições: 

 

1. Do Objeto: 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DE BOMBAS 

D’ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, conforme 

especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do 

Pregão Presencial nº 018/2019. 
 
 

2. Da Vigência: 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá de 01 ano, a partir da 

data de sua assinatura. 
 
3. Das Obrigações: 
 
3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a: 
 
a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o 

prazo estabelecido nesta ATA; 
 
b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada 

qualquer anormalidade na prestação dos serviços, podendo recusá-los 

caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital 

de Pregão Presencial nº 018/2019 e seus anexos; 
 
a) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Fornecedora Registrada; 
 
b) aplicar as penalidades por descumprimento das 

obrigações assumidas. 
 
3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou 

reduzirá a responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa 

e perfeita execução do fornecimento. 

 
3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 
 
a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente 

sobre os serviços prestados ofertados na licitação; 
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b) manter firme sua proposta durante o prazo de 
validade da mesma; 
 
c) serviço deverá ser instalado, configurado, ativado e entregue em 

pleno funcionamento pelo licitante vencedor; 
 
d) O licitante deverá fornecer todos os equipamentos e acessórios 

necessários para o perfeito e total funcionamento dos serviços 
descritos, assim como as características do link (roteadores, modens, 

etc.) sem ônus adicional para o Município; 
 
e) Toda manutenção, reparo e substituição dos equipamentos e 

acessórios fornecidos pelo licitante estarão a cargo da mesma, sem 
ônus para o Município; 
 
f) O licitante deverá monitorar permanentemente o estado dos 
circuitos de comunicação de dados, abrindo imediatamente a 

solicitação de reparo do circuito em caso de falhas, degradação de 
performance ou evento que leve a indisponibilidade da rede e 

iniciando o processo de recuperação 

g) O serviço deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

durante 07 (sete) dias da semana, podendo haver interrupções ou 
suspensões de natureza técnica/operacional, hipóteses em que 

haverá sempre que possível, informação prévia e justificada do 
licitante vencedora. 

 
h) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na 

Ata, no instrumento convocatório e seus anexos; 
 
i) assegurar-se de que os preços registrados são os mais 

vantajosos para o Órgão 

Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços 

praticados pelo mercado; 
 
j) renegociar os valores registrados, cujos preços sejam considerados 

desvantajosos; 
 
l) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Fornecedora Registrada; 
 
m) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no 

prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador; 
 
n) prestar os serviços durante o horário de funcionamento do Órgão 

Gerenciador, salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou 

força maior, que deverá ser analisado por servidor designado; 
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o) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata 
de Registro de 

Preços sem a expressa concordância do Órgão 
Gerenciador; 

 
p) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou 

a terceiros durante a vigência desta Ata por seus agentes ou 

prepostos; 
 
q) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as 

condições de habilitação exigidas no edital. 
 
4. Do Fornecimento: 
 
4.1. A prestação dos serviços dos itens registrados em Ata serão 

solicitados mediante o envio da respectiva Ordem de Serviço. 
 
4.2. Cada Ordem de Serviço conterá sucintamente os locais a serem 

instalados os referidos pontos, descrição do serviço, valor, assinatura 

do requisitante e data de expedição. 
 
4.3. A Ordem de Serviço poderá ser enviada via fax à Fornecedora 

Registrada ou por qualquer outro meio hábil. 
 
4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de 
Serviço por mês. 

4.5. Os serviços solicitados através da Ordem de Serviço deverão 

ser prestados acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores 

unitários e totais, descrição do serviço/produto e a quantidade dos 

respectivos itens. 
 
4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as 

solicitações efetuadas através das Autorizações de Serviços emitidas 

durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for 

prevista para data posterior ao seu vencimento. 
 
4.7. O objeto não poderá ter suas quantidades 
registradas alteradas. 
 
5. Do Recebimento: 
 
5.1. Os serviços de acesso a internet, objeto desta licitação, deverão 

ser prestados ao Órgão Gerenciador, de forma parcelada, em 

conformidade com a Ordem de serviço, de acordo com as 

necessidades da Administração. 
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5.2. Os Serviços prestados deverão apresentar qualidade, e 

especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da 

Fornecedora Registrada. 
 
5.3. O prazo de manutenção do obejeto será no máximo em 10 (DEZ) 

dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 
 
5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a 

prestar os serviços no prazo estabelecido, será convocada outra 

licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à 

desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções cabíveis. 
 
5.4. Os Serviços, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da 

Nota fiscal descritiva, constando número da Ordem de serviço, dados 

da conta bancária para depósito do pagamento, quando for o caso, 

bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 
 
 
6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
 
6.1. A Fornecedora Registrada responderá solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que tornem os serviços, impróprios ou 

inadequados a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

Órgão Gerenciador exigir a substituição das partes viciadas. 
 
6.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 3 (três) dias, 
poderá o Órgão Gerenciador exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; 
 
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 
 
III - o abatimento proporcional do preço. 
 
7. Do Pagamento: 
 
7.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 

(dias) a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por 

quem de direito. 
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7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a 

Fornecedora Registrada encontra-se em regular situação fiscal para 

com as fazendas estadual e federal. 
 
7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora 

Registrada tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 
 
7.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que 

desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento 

sustado, até que a Fornecedora Registrada tome as medidas 

saneadoras necessárias. 
 
7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário 

na conta corrente da Fornecedora Registrada, indicada na proposta 

de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetuado o crédito. 
 
8. Da Dotação Orçamentária: 
 
8.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços serão 

cobertas pelas Leis Orçamentárias do Município de AURORA DO 

PARÁ/AL, para o exercício de 2019. consignadas nas seguintes 

rubricas: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
8.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, 

as despesas com estes serviços serão cobertas pelo Orçamento Geral 

do Município de competência do exercício orçamentário vigente na 

data da realização da despesa. 
 
9. Do Reajuste e Das Alterações: 
 
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 

valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser 

repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico 

financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior. 
 
9.2. Será vedado qualquer acréscimo nos quantitativos fixados na 

ata de registro de preços, inclusive os acréscimos que tratam o § 1º 

do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
9.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 

eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador 

promover as necessárias negociações junto à Fornecedora 

Registrada. 
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9.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão 

Gerenciador deverá: 
 
a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para 

redução de preços e sua consequente adequação ao praticado no 

mercado; 
 
b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do 

compromisso assumido; 
 
c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
9.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e a Fornecedora Registrada, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 

Gerenciador poderá: 
 
a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; e 
 
b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
9.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a 

obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
10. Das Penalidades: 
 
10.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou 

fraudar na execução desta Ata, não mantiver a proposta, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantindo o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços, o Órgão Gerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 

aplicar à Fornecedora Registrada as seguintes sanções: 
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I - advertência; 
 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata 

por infração a qualquer cláusula ou condição do fornecimento, 

aplicada em dobro na reincidência. 
 
10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 
 
10.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado 

administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do 

Município e cobrado judicialmente. 
 
10.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em 

qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do 

Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Órgão 

Gerenciador. 
 
10.6. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada 

juntamente com a do inciso II, do subitem 10.2, facultada a defesa 

prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10) dez 

dias úteis. 
 
10.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, a Fornecedora Registrada será descredenciada por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.2 

desta Ata e das demais cominações legais. 
 
11. Do Cancelamento do Registro: 
 
11.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro 
cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não entregar os bens objeto da Ordem de Serviços devidamente 

expedida, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; e 
 
d) tiver presentes razões de interesse público. 
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11.2 – A ata de registro de preços poderá ainda ser cancelada 

ocorrendo as situações previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 

7.892/2013. 
 
11.3. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 

despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

11.4. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do 

seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente, 

devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita 

execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito 

ou de força maior. 
 
12. Da Publicação: 
 
12.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação 

desta Ata, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de 20 

(vinte) dias da data da sua assinatura. 
 
13. Das Disposições Gerais: 
 
13.1. Independentemente de sua transcrição, o edital, a proposta de 

preços e os documentos da proposta e da habilitação apresentados 

pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de 

Preços. 
 
14. Do Foro: 
 
14.1 Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir 

qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços, com 

renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 
 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, 

ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e 

achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, 

pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via 

na Sede Administrativa do Município de AURORA DO PARÁ. 
 
 
 

AURORA DO PARÁ/PA, XX de XXXXXXX 
de 2019. 

 
 
 

_____________________________________ 
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Prefeito de Aurora Do 
Pará 

 
 

______________________________________________ 

Órgão 
Gerenciador 

 
 

______________________________________ 
Representante da Fornecedora 

Registrada



 
 
 

  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
RUA RAIMUNDA MENDES DE QUEIROZ, 306 – BAIRRO VILA NOVA 

CEP: 68.658-000 - AURORA DO PARA - PARÁ 

 

 

ANEXO III 
 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO 
PARA E A EMPRESA 

............................................, EM 
DECORRÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO 

NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2019.  

 
 
 

    Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE 
AURORA DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL – PMAP, entidade de 

Direito Público interno, estabelecida na Rua Raimunda Mendes de 
Queiros, nº 306, Bairro Vila Nova, CEP: 68.658-000 Município de 

Aurora do Pará/PA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 83.267.989/0001-0001-
21, neste ato representado pelo Exmº. Prefeito Municipal, JORGE 
PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da RG Nº: 2806814 - SSP/PA e do 

CPF/MF nº 028.579.792-15 e doravante denominado CONTRATANTE e 
como CONTRATADA a empresa......................., inscrita no 

.......................... , com sede na ............................., nº ........, ..............., 
neste ato representado por seu ..............................., brasileiro, 

..............., CI Nº ........................(SSP/PA) e do CIC/MF-

................................., resolvem celebrar o presente para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DE BOMBAS D’ÁGUA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, em conformidade com a Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condições descritas abaixo; 

 
 

Este Contrato Administrativo decorre do Processo licitatório na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019, realizado no dia 
....... de ................. de ........... cujo julgamento foi regularmente 

homologado pelo Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL. 

MINUTA DO CONTRATO 

Cláusula Primeira - ORIGEM DO CONTRATO 
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O presente Contrato tem por base legal a Lei 8.666/93, e alterações 
posteriores, que trata da matéria no âmbito da administração pública. 

 
Os recursos orçamentários para pagamentos estão alocados na lei 

orçamentária do Município, na seguinte classificação orçamentária: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

4.1 - O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO DE MOTORES DE BOMBAS D’ÁGUA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 
AURORA DO PARÁ em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, e que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições 

descritas abaixo e decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 
- CPL/PMAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701 

conforme especificação do ANEXO I deste contrato. 

 

5.1 - Os documentos abaixo relacionados rubricados pelas partes 
constituem parte integrante deste instrumento contratual. 

5.1.1 – Edital; 
5.1.2 - Anexo I – Termo de Referência;  

5.1.3 - Proposta do Licitante 
5.2 - As disposições deste contrato prevalecem sobre as de seus anexos 
e, na hipótese de divergência entre estes, a prevalência será 

determinada pela ordem em que serão relacionadas no item 5.1 acima. 
5.3 - As referências neste instrumento e cláusulas, itens e subitens 

correspondem sempre aos do presente contrato, salvo outra expressa 
indicação. 

 
6.1- O Prazo de prestação dos serviços de Acesso à Internet será DE 12 

(doze) meses 

Cláusula Segunda - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Cláusula Terceira - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Cláusula Quarta – OBJETO 

Cláusula Quinta - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 

Cláusula Sexta - FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO 
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6.2- Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA de acordo 

com o constante no Edital e no TERMO DE REFERENCIA – Anexo I. 
6.3- Os serviços serão prestados após assinatura do contrato, emissão 
da Nota de Empenho e ordem de serviço em favor do CONTRATADO.  

 

7.1 - A vigência do Contrato será de do dia .... de ......... de 2019 até 
dia ...... de .............. de ......, podendo ser prorrogado conforme 
cláusula anterior, se ultrapassar 12 (doze) meses. 

 

 
8.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços de 
Acesso a Internet prestados constantes no Termo de Referência e 

Anexo I e II deste instrumento contratual o valor global de R$-
........................ (.............................................. reais). 

8.2 - No preço fixado neste item, estão incluídos todos os impostos, 
incluindo ICMS, ISS e IPI, taxas transportes, seguro, bem como 

quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com a prestação 
dos serviços. 

 
9.1 - O pagamento dos serviços prestados será efetuado da seguinte 

forma: 
9.1.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta dias do mês 
subsequente aos serviços efetivamente prestados mediante Relatório 

dos serviços prestados apresentado pela CONTRATADA, Nota Fiscal 
devidamente atestada e recibo. 

 

 

10.1 – A CONTRATADA responderá pela qualidade dos serviços 
prestados que deverá obedecer rigorosamente às regras contidas no 

EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2019 – CPL/PMAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 

2019/220701. 

Cláusula Sétima - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Cláusula Oitava – PREÇOS 

Cláusula Nona - FATURAMENTO E PAGAMENTO 

Cláusula Décima - GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

Cláusula Décima Primeira – ALTERAÇÕES 
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11.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou 
reduções na prestação dos serviços, aquisição objeto deste contrato, nos 
limites estabelecidos em Lei. 

 

 
12.1 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, 
total ou parcialmente, o presente contrato. 

13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

13.2 Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa 

causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 

de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas 

na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

Cláusula Décima Segunda - CESSÃO DO CONTRATO 

Cláusula Décima Terceira – RESCISÃO E DA INEXECUÇÃO DO 

CONTRATO 
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IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 

esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços 
ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além 

do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 

parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou 

objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos 
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas 

no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 
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XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 

8666-93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

13.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 77 da Lei 8666 de 
1993; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do 

artigo 77 da Lei 8666-93, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia, se houver; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão;  

 

14.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contratado à multa de mora, na forma prevista no presente edital e no 
contrato. 

Parágrafo Único – O contratado ainda ficará sujeito a multa 
compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o 

valor global do contrato. 

14.2 - A multa a que alude este artigo não impede que a 

Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras 
sanções previstas nesta Lei. 

Clausula décima quarta: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contratado, se houver. 

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada 
(se houver) além da perda desta, responderá o contratado pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

14.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 

II – multa no percentual de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) 
por dia de atraso na execução do contrato.  

II.A - Ficará ainda sujeita a multa compensatória de 10% em caso de 
inexecução parcial ou total, calculada sobre o valor global do presente 

contrato. 
II B - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE 

poderá, além da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, 
aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de 
participação em licitações, além do impedimento do contrato. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

14.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente. 

14.6 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão 

ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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14.7 - A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 

exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

 
15.1 - O preço estabelecido no item 8.1 inclui todos os tributos 
incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer tributos ou 

encargos legais que, após a assinatura deste contrato, venham a ser 
instituídos, bem como, qualquer alteração dos existentes, inclusive sua 

extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, 
implicarão na sua revisão para mais ou para menos, conforme o caso. 

15.2 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de 
todos os tributos, encargos e contribuições de qualquer natureza, 
inclusive para-fiscais, de competência da União dos Estados e dos 

Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato. 
15.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à 

CONTRATANTE das importâncias referentes a ônus fiscais e legais não 
recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários 

relativas ao objeto do presente contrato, proveniente de alteração da 
legislação pertinente. 
15.4 - Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou 

intimada, em virtude do não pagamento pela CONTRATADA, à época 
própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, 

assistir-lhe-á o direito de reter qualquer pagamento devido à 
CONTRATADA, observada o devido contraditório e a ampla defesa, até 

que esta satisfaça integralmente a exigência formulada. 
15.4.1 - As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas 
sem juros, porém atualizadas financeiramente. 

 

 
16.1 - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou 
infrações e disposições deste contrato pela contratada, somente serão 

considerado como excludentes de responsabilidade e multas 
contratuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que 

atinjam direta e comprovadamente o objeto do presente contrato. 
16.1.1 - A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar 

qualquer evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) 
dias de sua ocorrência sob pena de decair do direito de invocar o 
disposto no presente contrato. 

Cláusula Décima Quinta - ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 

Cláusula Décima Sexta - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 
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16.1.2 - Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal 

reconhecida pela CONTRATANTE, será concedida prorrogação nos 
prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o 
restabelecimento das condições normais de fornecimento, desde que, 

cumprida a formalidade do subitem anterior. 

 
17.1 - O valor global do presente contrato é de R$-
.......................(............... reais) 

 

18.1 – Fica designado o servidor ....................................................., 
responsável pela fiscalização do presente contrato. 
18.2 – A CONTRATANTE deverá comunicar imediatamente a 

CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do 
presente contrato. 

 
19.1 - Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato 

serão enviadas para o seguinte endereço: Sala da CPL na Sede da 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará/PA, Rua Raimunda Mendes 

de Queiros, nº 306, Bairro Vila Nova, CEP: 68.658-000 Município de 
Aurora do Pará/PA. 

19.2 - A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE de 
quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato ou na legislação em 
geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 

direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo. 
19.3 - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

20.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de 
Aurora do Pará/PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste 
contrato e de sua execução. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na 

presença das testemunhas abaixo. 
 

Cláusula Décima Sétima - VALOR DO CONTRATO 

Cláusula Décima Oitava – DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula Décima Nona - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula Vigésima – FORO 
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Aurora do Pará/PA, ______de ____________de 2019. 
 

 

________________________________ 
CONTRATANTE 

 
________________________________ 

CONTRATADA 
 

 
Testemunhas: 
1-________________________________________ 

Nome: 
2-________________________________________ 

Nome: 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 

Local e data  

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ  

AURORA DO PARÁ – PA  
Comissão de Licitação  

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019-PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701.  

Prezados Senhores,  

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Presencial em referência, 
com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa 
proposta de preços para fornecimento de materiais de 

....................................................................................... destinados a 
Secretaria de ............................ do Município de Aurora do Pará, 

conforme abaixo.  

Os valores são os seguintes, de acordo com os Itens cotados e planilhas 

descritivas de quantidades e preços anexas:  

Item 01: R$......................... 
(...................................extenso.......................................);  

E ASSIM SEGUE... 
 

 Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de 
Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou 

para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, 
observados os limites legais.  
 

 Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do 
envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, 

comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos 
pela PREFEITURA, para assinatura do Contrato.  

 
 
Atenciosamente,  

  
(Carimbo da firma, nome e assinatura do responsável) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019-PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701.  

 
 

 ..................................................................................... inscrita no 
CNPJ nº ........................................, por meio de seu representante 
legal, senhor (a) ....................................... portador (a) da Carteira de 

identidade nº ................... e do CPF nº 
...........................................DECLARA para fins do disposto no inciso 

VII do Art. 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumprimos plenamente os 
requisitos para habilitação, estabelecidos no instrumento convocatório, 

referentes ao Pregão Presencial nº ...../2019 – Processo nº .................. 
que tem por objeto prestação de serviços de ACESSO a INTERNET. 
 

 Local e data, .....................  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

...................................................................................... 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019-PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701.  

 
 

.............................................................. inscrita no CNPJ nº 

................................................, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a) ........................................................., portador (a) da 

Carteira de Identidade RG nº ......................................e do CPF nº 
............................................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir 
de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
Local/Data..............  

 
 

 
 

............................................................................ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 
8.666/93, declaramos ter recebido da Prefeitura Municipal de Aurora 

do PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019-PMAP PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701, que tem por objeto a prestação 

de serviço de ACESSO A INTERNET. 
 

 

 
 
Local/Data..............  

 
 

 
 

............................................................................ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019-PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701.  

 

 
............................................................................, sediada na 
rua........................................................, nº............., 

cidade...................., estado...................., inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ..........................................., por seu 

representante legal (Diretor, Gerente, proprietário, etc.), DECLARA, sob 
as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores.  
 

Local/Data..............  
 

 
 

............................................................................  
(assinatura do representante legal)  
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS 
DESPESAS E ENCARGOS  

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019-PMAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/220701.  

 

 
..............................................................., inscrita no CNPJ nº 

................................................, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a) ........................................................., portador (a) da 
Carteira de Identidade RG nº ......................................e do CPF nº 

............................................., DECLARA que os preços propostos para 
o(s) Itens(s) nº ........................., estão inclusos todas as despesas com 

tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos 
fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, e outros de 

qualquer natureza e ainda gastos com o transporte e acondicionamento 
dos materiais em embalagens adequadas.  
 

 
Local/Data..............  

 
 

 
 

............................................................................ 

(Assinatura do representante legal) 
 

 
 

 
 

 

 


