
11.11""C t Estada da Para 
Prefeitura I tin ic i nai do Iti.Joirareala 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Respeito, Dialogo a Trabalho 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO NQ: 9/2020-018 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA PARA 
MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO 
ANEXO I DESTE EDITAL 

FONTE: CONVENIO 

*GRAMA DE TRABALHO: REPASSE DA UNIA° E RECURSO PROPIO. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 3.3.39.00 

INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTA ATÉ: 08HOOMIN MIN HORAS DO 14/08/2020 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 12HOOMIN MIN HORAS DO 21/08/2020 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATE: 12HOOMIN HORAS DO 21/08/2020. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08HOOMIN HORAS DO DIA 26/08/2020 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: ÀS 08HOOMIN HORAS DO DIA 26/08/2020 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 08H01MIN HORAS DO DIA 26/08/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília — DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

w 11,  porta Idecom praspublicas.com.br. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020-018  

município de Itupiranga localizado no sudeste paraense por intermédio da Secretaria Municipal de Itupiranga. no uso de suas 

atribuições legais, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGA() 

ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo deste Edital. 

presente certame será regido pela Lei n° 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, observadas as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, 

mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes 

atribuições: Coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

0

e  

re.• usável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 

es .4 lecidos neste edital; dirigir a etapa de lances: verificar e julgar as condições de habilitação: receber, examinar e decidir os recursos, 

encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame: adjudicar o objeto, quando não 

houver recurso; conduzir os. trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido ao José Milesi Prefeito 

Municipal e propor a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página http://www.itupiranga.oa.gov.br/ https://www.tcm.pa.gov.brimural-de-licitacoes, e no 

endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1. 	DO OBJETO: 

2. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA PARA 
MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO. 

2.1. 	Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo 11 deste Edital. 

3. 	--)ESIPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. 	O Valor estimado desta licitação é de R$ 

3,2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da 

1 REPASSE DA UNIÃO E RECURSO PROPIO. 

4. 	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

	

4.1. 	Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

4.2. A impugnação devera ser enviada exclusivamente por meio eletrônico. em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas 

no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

	

4.3. 	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente. decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 

Tiago P r a Costa 
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4.4. 	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação de propostas. 

	

43. 	Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de 

Compras Publicas no endereço eletrônico www.riortaldecomoraspublicas.com.br., ituoiranga.licitarMemail.com   

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

	

4.7. 	A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos 

interessados das condições nele estabelecidas. 

	

4.8. 	As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio 

www.Dortaldecompraspublicas.com.br  sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

4.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas 

plerpresentante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

4.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da 

sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se 

houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar o Edital). 

5. 	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

5.1. 	Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e 

que: 

5.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, desde 

que atendidas as exigências do item 13, deste edital, 

5.2. 	A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes as condições deste Edital. 

5.2.g . A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por 

parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

5.3. 	Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob liena de recebimento 

das sanções previstas neste Edital: 

5.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

5.3.2. Servidor ou dirigente do Município de Itupiranga; 

5.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo li deste edital, pessoa física ou jurídica. 

5.3.4. As sociedades empresárias: 

5.3.4.1. 	que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

5.3.4.2. 	que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 
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5.3.4.3. 	que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas — CN EP (Portal Transparência); 

5.3.4.4. 	que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no 

Portal do CNJ e no cadastro de Rupiranga. 

5.3.4.5. 	integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 

legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

5.3.4.6, 	que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor 

do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

5.3.4.7. 	cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou 

desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do município de ltupiranga em que este exerça cargo em comissão ou 

função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e á aquisição de bens, ou ainda 

dierivênios e os instrumentos equivalentes; 

5.3.4.8. 	estrangeiras que não funcionem no pais; 

5.3.4.9. 	reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

5.4. 	O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante 

5.5. As pessoas juridicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s). 

5.6. 	Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa) e no 

Portal Transparência (www,portaltransparencia.gov.br/cnep),  para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações 

ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

5.7. 	Será permitida a participação de consórcios, na forma do art. 33 da Lei n°8.666/1993. (Retirar o item 5,7 e subitens 5,7.1 a 5,7.5, 

se for vedada a participação de consórcio. Ver subitem 5.3.4.9) 

5.7.1. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, a comprovação do compromisso público 

ouleticular de constituição. 

5.7.2. Devera ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender ás condições de liderança. 

5.7.3. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser apresentados na forma do item 13 deste Edital, sob pena de 

inabilitação. 

5.7.3.1. 	Serão somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado para a comprovação 

da qualificação técnica, 

5.7.3.2. 	Para efeito de qualificação econômico-financeira, será considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação. 

5.7.4. As empresas integrantes respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase 

contratual. 

5.7.5. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio no presente certame. 

' 



Estado do Para 

C"% 	

Prefeitura Raunicinal do ft tinira    doai 
biN 	 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Respeito, Dialogo e Trabalho 

DO CREDENCIAMENTO: 

	

6.1. 	Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante u sistema eletrônico provido pelo Portal de 

Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompro.spolilicas.com.br.  

	

6.2. 	Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 

provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 

regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

6.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página 

www.nortaldecompraspublicas.com.br  podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 

falecomfanortaldecompraspublicas.com.br. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

66 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 

diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou município de ltupiranga responder por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

	

6.4. 	O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

	

6.5. 	A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

6.6. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como 

provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

DO ENVIO DA PROPOSTA: 

7.. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico wwwportaldecompraspuhlicas.combr  e até a data e hora marcadas para 

abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o 

levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

7.2. 	Ate a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

7.3. 	O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento. no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

7.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme ocaso), em moeda corrente nacional; 

7.3.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 

7.3.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
	

O OU 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
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7.4. 	Todas as especificações do objeto comidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da 

proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

7.5. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais 

e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.6. 	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação. 

7.7. 	O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações ai:  

fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

7.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

7.7.1.1. 	A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar n° 123. de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.0 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

Edital 

7.8. 	As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas 

juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

7.9. 	Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante as sanções previstas no 

item 18 deste Edital. 

8. 	DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

	

8.1. 	A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

	

8.2. 	Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, 

cirieiro próprio do sistema eletrônico. 

	

8.3. 	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

8.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que devera ser levada a efeito após o seu julgamento 

definitivo conforme definido no item li deste edital. 

	

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

	

8.5. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

Tiago Pe et Costa 
Pr,égoft,ito 

Portar n° 94/ 2020 

Av. 14 de Julho, 12- Centro - Itupiranga - PA - CEP: 68.580-00 



Estado da Para 
Prefeitura rvlt,nicioai cio Itaairancia 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Respeito, Dialogo a Trabalho 

	

8.6. 	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

	

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

Edital. 

8.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 

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

	

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

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

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

a identificação do licitante. 

II  P Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá 

exclui-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

8.11.1,Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85% 

832. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação 

expressa 	do 	Pregoeiro 	aos 	participantes 	do 	certame, 	publicada 	no 	Portal 	de 	Compras 	Públicas, 

Into://www.portaldecompraspublicas.corn.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

8.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11,Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros 

lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

DO EMPATE: 

9.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresem- das pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 

forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será 

assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que 

discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

9.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 9.1, 

será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

9.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance iis $joso, 

dando prosseguimento ao certame na forma do item 10 e seguintes: 
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9.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida. serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no 

intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

9.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado 

sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento 

diferenciado para MEs / EPPs). 

9.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado 

prosseguimento ao certame na forma do item 10 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

9.1.7. O disposto nos subitens 9.1.1 a 9.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

911, A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do ultimo preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de 

aceitabilidade da proposta. 

	

9.2. 	Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não 

se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

9.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

9.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

9.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no Pais; 

9.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação; 

9.2.5. Avaliação de desempenho contratual anterior dos licitantes (suprimir se não existir sistema objetivo de avaliação instituído no 

órapromotor da licitação); 

9.2.6. Sorteio. 

9.3. Caso não exista proposta apresentada para os itens reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro lugar para o item de mesmo objeto será dada a oportunidade de, querendo, ampliar a 

sua cotação para atender a totalidade da demanda, mantendo o último lance ofertado. 

	

9.4. 	A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa. 

10. 	DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

1 

10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta a licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida 

melhor proposta. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
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11. 	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

11.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado 

num prazo máximo de 03:00 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

11.2.1.0 prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito. antes de lindo o prazo estabelecido. 

11.2.2.A proposta deve conter: 

Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da 

inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência (Anexo II deste 
E i , • 1), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 1 

de 	is despesas decorrentes da execução do objeto; 

1 

A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências contidas no Termo de 

Referência, Anexo II deste Edital; 

Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

O prazo de garantia do bem, não podendo ser inferior a 2 anos meses (dias ou anos, conforme o caso), contados do recebimento 

definitivo do objeto; 

t) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (dias) dias corridos (recomenda-se não inferior a 60 dias — art. 6° da Lei 10.520/2002), 

contados da data prevista para abertura da licitação; 

ç) Prazo de entrega não superior a 24 horas corridos, contados da assinatura do contrato; (adequar para cada objeto, por exemplo: "da 

assinatura do contrato"; "do recebimento da Nota de Empenho", quando não houver a formalização do instrumento de contrato: "da 

ordem de compra", etc) 

liklaração de que entregará os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos objetos recondicionados, 

reformados ou remanufaturados; (adequar o texto ao caso concreto) 

Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

113. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders. fotos ou outra forma de comprovaçàJi  de que os produtos 

ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item 11.2. 

11.3.1.A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam comprovadas as características 

do objeto ofertado; 

11.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 11,2.2, ou o 

descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 

processo sancionatório contra o licitante. 
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11.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada. seja com relação a prazo e especificações do 

produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações 

destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas. 

11.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou 

unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência. 

11.6.1.A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço 

máximo fixado, 

11.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 

serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

11.8. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conlbrmidade 

da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo 11 ao Edital, salvo a juntada de documentos, para 

i

atei era exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 11.2. 

11.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.9.1.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos 

itens 9 e 10. 

11.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

11.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006 ou (artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento 

diferenciado para MEs / EPPs), seguindo-se a disciplina estabelecida no item 9 deste edital, se for o caso. 

11.12. A proposta original, com todos os requisitos do item 11.2.2, deverá ser encaminhada em envelope fechado e identificado com 

dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema. ao  

protocolo do departamento de Licitação do Município de Itupiranga Localizada na Avenida 14 de Julho n 12 centro de Itupiranga CEP: 

68.-000, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico n° 9/2020-015 - ORGÀO. 

12. 	DA ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

12.1. Será rejeitada o Objeto, e consequentemente a proposta, que: 

I12.1.1.Apresentar divergência em relação às especificações técnicas ou resultados nos testes previstos no Termo de R ferência; 

12.1.2.Apresentar qualquer tipo de falha durante o teste de uso; ou 

12.1.3.Apresentar indícios de produto usado, recondicionado ou adaptado; 

12.2. A avaliação da do produto será realizada pelo departamento de In fraestruitira cujo resultado será reproduzido em Laudo, acessível 

aos licitantes, consignando as razões que levaram a aceitação ou a rejeição da amostra. 

12.3. O Laudo previsto no item 12.2 deste Instrumento será acompanhado de fotografias digitais, sempre que possível, que servirão 

como meio de provas e suporte das razões de aprovação e/ou reprovação. 
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12.4. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante e conter os respectivos prospectos e manuais exigidos 

no Termo de Referência, se for ocaso, acompanhada das informações quanto às suas características, 

13. 	DA HABILITAÇÃO: 

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar. 

o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.1.SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a licitação); 

13.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS eoe o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP 

(www.portaldatransparencia.gov.brO; 

13.1.3, Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

13.1.4.Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -TCU; 

13.13.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3°c 

12 da Lei na 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.1.6.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitara o licitante, por falta de condição de participação. 

13.2. O Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual 

esteja vinculado o órgão que promove a licitação) em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, â qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica. 

13.2.1.As licitantes devidamente cadastradas no SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove 

a licitação) deverão encaminhar os seguintes documentos: 

ii I - -i. mprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto 

da 	I citação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o 

fornecimento anterior de objeto com as seguintes características: (características mínimas indispensáveis á garantia do cumprimento da 

obrigação); 

II - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei na  11.101. de 09, 02'2005). expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

III - As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a I (um), em qualquer um dos índices contidos no cadastro do SICAF, 

deverão comprovar capital social ou patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) 

constante do Anexo II que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato c nstitu 

estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 13.3.3 deste edital. 
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VI — Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo IV ao Edital). 

13.2.2.A licitante cuja habilitação parcial no SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a 

licitação) acusar como situação do fornecedor algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim 

de comprovar a sua regularidade. 

13.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF (ou outro sistema de 

cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a licitação) deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

13.3.1.COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário 

individual; 

Para licitante microeinpreendedor individual — ME!, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCME1, hipótese 

em que será realizada a verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br; 

111 — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada- EIREL1: 

IV — Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz; 

V - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI — Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. e ato de 

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

14.1. 	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

13.3.2.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 

I — Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ; 

registro ou 

11 — Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual. Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do 

licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III — Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicilio ou sede da licitante; 

IV — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGEN). referente a todos os créditos tributários 

federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n°  1.751, de 02 / 1 0/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, 

V V — Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal 
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VI - Certidão de regularidade relativa a débitos inaditnplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão 

negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tstjus.bricertidao. 

	

13.3.2.1. 	Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

	

13.3.2.2. 	Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatorio, devera 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

13.3.3.QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 

I - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° I I .10 I, de 9.2.2005), expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

li - Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei 

devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

pesórios. 

as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela 

Junta Comercial; 

a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (I.G) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 

LC = 

SG = 

  

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 

 

  

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 

 

   

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI VEL A LONGO PRAZO 

 

ip

t  

"' licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 	( 	) (recomendável utilizar índices de LG, LC e SG menores ou iguais 

I ); 	i qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio liquido mínimo de 	 (_ 	, por 

cento) (não poderá exceder a dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)ilote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo II deste 

edital. 

13.3.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a 

licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o fornecimento 

anterior de objeto com as seguintes características: De acordo as especificações da proposta; 

II -Prova de atendimento de requisitos previstos na (lei especial relacionada ao objeto licitado, quando for o caso). 

13.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 7", INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
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13.3.5.1. 	Declaração de que a empresa não emprega menor de I S (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos 

ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo IV ao Edital). 

13.4. DA HABILITAÇÃO DAS M Es / EPPs 

13.4.1.As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar todos os documentos 

de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação, 

13.4.2.A existência de restrição relativamente A regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

	

13.4.2.1. 	A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, 

13.4.3.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma 

vilonstatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

	

13.4.3.1. 	O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.4.4.A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultado ao prefeitura de ltupiranga convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento 

do certame. 

13.4.5.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneflcios do tratamento diferenciado 

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

da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal: e 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, 

11è ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

13.5.1.0s documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 2 horas exclusivamente 

por meio do por meio de campo próprio do Sistema. 

13.5.2.0s documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião 

de notas ou por servidor/funcionário da prefeitura de ltupiranga desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 10dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e 

identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 11.12 deste Edital. 

13.5.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNP,1 da matriz ou todos em nome e CNIM da 

filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado. 

13.5.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor. deverão ter sido 

expedidas ate 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. exceto a Certidão Negativa de Falènei, Cone rdata, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial que devera estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 13.2.1, II, e 13.3.3,1). 
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13.5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspendera a 

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

13.5.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo 

próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito ás penalidades previstas neste Edital, 

13.5.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

13.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 

123/2006 ou seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

13.5.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

11P10. 	Constatado o atendimento pleno ás exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

14. 	DOS RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada. em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos. 

14.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

14.1.2.Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

14,1.3.0s interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a prefeitura municipal de Itupiranga. 

de segunda à sexta-feira, das 08:00 ás 12:00 horas. 

14.i  ll . 	Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo da recorrente. 

14.2.1.As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema. Não serão recebidas ou 

conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, 

correspondência, etc). 

14.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado 

.io Gestor Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital (item 14.1.3). 
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14.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não 

identificados no processo para responder pelo licitante. 

15. 	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

15.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos. ao  Departamento Jurídico junto ao Gestor Municipal. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

I icitatório. 

16. 	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

16.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato ou retirar a Nota de 

Empenho. 

19 O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei n°8.666/1993 e observará os 

termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

16.3. 0 prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 60 dias úteis, contados da data do 

	  (indicar a forma que o licitante será convocado; p.ex.: e-mail, carta, sistema SEI etc). 

16.3.1.0 prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual periodo, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela prefeitura Municipal. 

16.3.2.Alternativamente á convocação para a assinatura do termo de contrato, o do Gestor Municipal poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

16.3.3.A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contrata*, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste 

ed. 

16.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais 

deverão ser mandrias pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.5. O prazo de vigência do contrato será de acordo a Lei, prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, I° da 

Lei n°8.666/1993. 

16.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital, ou instrumento equivalente, e serão de 

observância obrigatória dos contratados: 

1— as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II — critérios para o recebimento do objeto; 

III — prazos e condições de pagamento; 

IV — atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 
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V — hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

16.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.8. Será designado um Fiscal (Executor, Gestor ou comissão) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas na 

	  (informar a normas internas que estabelecem procedimentos operacionais para a gestão de contrato administrativos 
ou descrever as atribuições). 

16.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

16.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital e 

observara as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VII, ou instrumento equivalente. 

DA FISCALIZAÇÃO: 

1 	Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento 

do 	jeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VII deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

18.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a Nota de Empenho, 

deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa. ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inicloneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com Prefeitura Municipal de ltupiranga (Ente 

Estatal ao qual se subordina que o órgão que promove a licitação - VER A ABRANGÊNCIA DA SANÇÃO - o entendimento do TCU é 

que a sanção aplicável na modalidade pregão tem alcance em toda esfera administrativa do ente federado) pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

18.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei IV 8,666/1993, aplicada ao 

pregão subsidiariamente 

18.g . Considera-se comportamento iniclôneo, entre outros, a declaração thlsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de 

declaração de inidoneidade. 

licitar e contratar e 

  

18.5. Pela inexecuçào total ou parcial do contrato, a prefeitura municipal de !tapiranga garantida a prévia defesa, aplicara as sanções 

definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em instrumento equivalente. 

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666/1993, e subsidiariamente na (norma estadual 

ou municipal que discipline o processo administrativo). 

18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o cará r educativo 

da pena, bem como o dano causado ao Prefeitura de !tapiranga observado o principio da proporcionalidade. 
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18.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no (SICAF ou cadastro Estadual ou Municipal). 

19. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. O Município de Itupiranga poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que 

constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 

convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório, 

19.1.1.A anulação do pregão induz à do contrato. 

19.1.2.A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

19.2. É facultado á autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

classificação e habilitação. 

14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do da Prefeitura de Itupiranga. 

19.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua 

proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 

pública do pregão. 

19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo 

tempo que se julgar necessário. 

19.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatorio, desclassificar a proposta da licitante que for declarada 

inidônea, assegurada a ampla defesa. , 19 	O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 

lh

4
a licitação. 

19.8.1.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento 

equivalente, sem pret llizo das demais sanções cabíveis. 

19.9. O foro da cidade de Itupiranga, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento 

de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

19.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico mencionado neste 

Edital, item 4.5, ou através do fone 094 99221-8943, 

19.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal de Itupiranga 

sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 40, da Lei n° 10,520/2002. 

19.12. O Edital esta disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico white.poritlltkcomprcispubiteas.cont.br  e também 11' página: 

htto://www.ituoirang,a.pa.gov.br/ https://www.tcm.pa.gov.torimural-de-licitacoes. 
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19.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, no sede da Prefeitura Municipal de Itupiranga no 

Departamento de Licitação sito Av: 14 de Julho n° 12 centro CEP: 68.580-000. 

20. ANEXOS: 

20.1. Integram este Edital, para rodos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.1.1.ANEXO 1- Relação dos Itens 

20.1.2. ANEXO II - Termo de Referência; 

20.1.3. ANEXO III - Modelo de Proposta de Preços 

20.1.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

20.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

20.1.6. ANEXO VI Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

20.1.7. ANEXO VII - Minuta de Contrato • 

ltupiranga 29 de Julho de 2020. 
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ANEXO If 
RELACÃ  

PRODUTO MARCA UNIDADE QTDE V. UNITÁRIO V TOTAL 
1 CRUZETA DE CENTRO DO CA RDAN ONIBUS 

SVOLKS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLA UNIDADE 3.00 0,00 0,00 

Valor ti tal do produto por extenso. 

RETENTOR DA RODA TRASEIRO, 2 
I VECO/CITY/CLASS7007 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 11,00 0,00 0,00 

Valor E tal do produto por extenso. 

AMORTECEDOR D11NTEIRO °MOUS MB 15-19 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

I AMORTECEDOR DIANTEIRO, 
IN ECO/CIT1/CLA5570C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE (1 Ai) 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

5 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 	NIBUS LKSBUS 15- O 
190 ANO: 2918 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 1300 100 0,00 

lar total do produto por extenso: 

6 AMORTECEDOR TRASEIRO, 
IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 13,00 0,00 0,00 

Valor 10011 do produto por extenso: 

7 BARRA DE DIRECAO COMPLETA ONIBUS LKSITLIS 
15-190 ANO: 20 IS TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor tt ral llo produto par 	te uso:  

I3ARRA DE DIRECAO COMPLETA, 
IVECO/til VII LASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Vai). 	• 	do produiu par emenso 

) BATENTE DA SUSPENSAO„ 
1 VECO/CITNICLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 13,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

10 BICO INJETOILIVECO/CITY CLASS 70C I 7. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 13E:0 000 0,00 

Valor Mal do produto por exienso 
i 	1  
' 	' 

, BIELETA, 1 VECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE 
I ESCOLAR UNIUADE 1300 000 	 Mo 

Valor a tal do produto por extenso 

12 1301113A DAGUA ,IVECO/CITY CLASS 70C17. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 7,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

11 BOMBA DE ALTA,IVECO/CITY CLASS 70C I 7. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

14 BOMBA DE COM BUSTIVELJV ECO/CITY CLASS 
704717. TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 ROO 0,00 

Valor total (6o produto por extenso: 

15 BOMBA DE DIRECAO ONIBLIS LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5.00 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

16 BOMBA DE OLEO,IVECO/CITY CLASS 70C17. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 400 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso 

17 BORRACHAS DO ESTAMLIZ/1DM ONIBLIS LKSBIS 
15490 ANO: 2018 TRANSPORTE. ESCOLAR ,1000 11.00 oEnt 0,00 

Valor tolal do produto por extenso• 

18 BUCHA DA BARRA 'FORCA°, 
I VECO/CITVICLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 8,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

1 
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19 BUCHA DO ESTABILITA DOR DIANTEIRO, 
IV ECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 8,90 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso;  

20 BUCHA DO ESTA BILITADOR TRASEIRO, 
IVECOXITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 8,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

21 BICHA DO ESTA BILIZADOR, ONI1R IS LKSBUS 15-190 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCURAR UNIDADE 8.00 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

22 CAIXA DE sATELtrE COMPLETA ON1BUS LESAIS 
15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 8,00 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

73 CAIXA DO FILTRO DE AR,IVECO/CITY CLASS 70C17. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 8,00 0,00 0,00 

Valor s tal do produto por exienso. 

„ 
- i 

1 CAIXA SATELITE, IVECO/CITY/CL45570C17 
1 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0.00 0.00 

Valor "tal do produto pot extenso 

75 CALCO DA CAIXA DE MA RCHA,IVECO/CITY CLASS 
70C17, TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por era 

36 CARDAN COMPLETO, ONIMIS LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 11,110 0.00 

Votoi 	tirisI do produto por esteira° 

27 CARDAN, IVEC:O/CEESVCLASS70C17 TRANSPORTE 
ESCOLAR UNIDADE 4.00 opll 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

28 CATRACA DE R EC ULAG EM DE FREIO DIANTEIRO 
ONI BUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 UNIDADE 12,00 OM 0;00 

Valor total do produto por exienss, 

29 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM,IVECO/CITY 
CLASS 70C17. TR AN sPoRTE ESCOLAR UNIDADE 8,00 0,00 £1,00 

Valor it tal do produto] sire 'stens( 

30 CILINDRO 1/4: ABRI E 1/14 '11A11 A PORT ‘, 08113115 
Li:suis 15400 ..k •.; o: 2018 I RAD:41'0141E ES1 01.,112 UNIDADE, 8,00 0.00 0,00 

Valor Is tal do produto poi u s tenso 

., 	, 
1  

CILINDRO PIESTRE DE EMBREAGEM 03411315 
LKSIRS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 0,00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

32 CILINDRO MESTRE DE EMBREACENLIVECOWITV 
CLASS 7007, TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 7,00 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

COMI l NTO COROA E PINHAO ONIBUS I.KSBI'S I 5- 33 
190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADI 5.00 UM 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

34 I CONTRA EIXO DA CAIXA DE N1lDANCA ONIRUS 
LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor oral do produto por exienso• 

COROA DIFERENCIAI., I YECO/CITY/CLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 0,00 

Valor total do produto por extenso. 

36 CORREIA DO ALTERNADOR. I V Et tO/CITY CLASS 
70C 17. TRANSPORTE ESCOI AR UNIDADE 3;00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

37 / CORREIA DO TENSOR„ ()N1111S N1 El 15-19 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3,00 1 0,00 IL130 

Valor total do produto por extenso 
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Prefeitura Maneie i nal dia Itai unira rapa 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CORREIA, ONIBES 38 MB 15-19 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOLAR UNIDADE 

1 
3,00 0,00 0.00 

Valor local do produto por exten o:  

39 CORREIA, ONIBUS WOLKS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 . 	 0,00 Q00 

Valor total do produto por extenso:  

mi l COXIM DO MOTOR, ONIBUS MB 15-19 ANO: 2018 
- 1 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 2,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

I CRI 'ZETA DO CARDAN, ONIBUS LKSBUS 15-190 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE II  ,00 0,00 0,00 

Valor E tal do produto p 	extenso  

12 (11111K IA DO CA RDAN, ONIBUS MB 15-19 ANO: 2018 
FR A NSPOR1 E ESCOLAR UNIDADE 3,00 0,00 0,00  

Valor E tal do produto por ustenso: 

ai  EIXO CARRETAI) I VECO/CL 	IT ASSIC7CY: 
IRANSPOR TI: ESCOLAR UNIDADE 1.00 0,00 0,00 

Valor i‘ tal do produto por extenso 

,, 
dal 	- 

EIXO COMANDO, IvEcoierry CLASS 70CI7. 
TRANSPOR.' E ESCOLAR UNIDADE Epo USW! 0,00 

"Irr total do produto por extenso .  

45 EIXO PILOTO !VEM/CLASSIC/CITY/ TRANSPORTE 
ESCOLAR UNIDADE 4.00 0,00 0,00 

Valor total do produto por esleliso  

ES EIXO PILOTO °NUR 5 LKSBUS 15-190 ANO:2018 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 000 0.00 

Valor total do produto por eMC1150 

47 EIXO PRINCIPAL DA CAIXA DE MIDANCAS, ON1BUS 
LKSBES 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor Is tal do produto por extenso 

48 EIXOS DIANTEIRO 1.1) ()NUR X LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5.00 0,00 11,1111 

Valor ti tal do produto piar venso: 

49 EIXO S DIANTEIRO El: ONDIUS LKSIIUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPOR I E ESCOLAR UNIDADE 5,011 0,00 0,00 

Valor ic tal do produto por extenso 

50 EIXO S TRASEIRO 1.1) ONIIII 'S LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE. ESCOLAR UNIDAD1 

I 
5.11/ 	, 	 11,110 1 	 0.00 

r.ta produto  

SI EIXO S TRASEIRO I,E ONIBUS LKSBUS 15.190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor total do produto per eximo 

52' 
EMBUCHAM ENto MANGA DO EIXO DIANTEIRO 
ONIBUS LKSBI 5 15-1911 ANO: 2018 TRANSPORTE 

1 ESCORAR 
JOGO 5,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por ex tenso. 
I 

ENGRENAGEM DA 2 MARCHA ONIIRIS LKSIR 5 15-
190 ANO: 2018 TRANSPOR] E ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor total do produlo por extenso 

51 ENGRENAGEM DA 4 AIA RCI1A ONIIIUS LKSBLIS 15 - 
190 ANO: 201 /I TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0.00 

Valor li tal do produto por extenso: 

5, ESTICADOR DA CORRE 	EC IA, IVO/CITY/CLASS70C17 
TRANSPOR II ESCOLAR U NIDADI• 1.00 	ll  ORO 00 

Valor total do produto por eatonso: 

55 
FEIXE DE MOIAS DIANTEIRO COM OS PINOS 
ONIBUS LKS1311S 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

UNIDADE 7" 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

Av. 14 de Julho, 12- Centro - ltupiranga - PA - CEP: 68.580-00 



Resoetto. Di 

Estado do Pará 
Prefeitura NI unie irbal de lanuda-anual 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E511,-1.()S PINOS 
57 ON1BUS LESIR IS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE 

ESCOLAR 
UNIDADE 	 7.00 

E 
(E,00 0.00 

Valor total do produto por extenso 

58 FILTRO DE AR 280129620 UNIDADE 2200. 0,00 I 	 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

59 FILTRO DE AR 280129620A LENIDADE 22 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso. 

60 FILTRO DE AR ARL 4141 UNIDADE 33.0(1 ROO 0,00 

Valor total do produto por extenso:  

61 FILTRO DE AR C 18 450/1 UNIDADE 33,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso:  

62 FILTRO DE AR C 27830 UNIDADE 66,00 0,00 0.00 

Valor mal do produto por extenso 

63 FILTRO DE AR CF 1552 UNIDADE 66,00 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

4064 FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD-0778 UNIDADE 33.00 0.00 (E00 

Valor total do produto por extenso 

65 FILTRO DE COMBUSTIVEL"-sno UNIDADE 33,00 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso 

66 FILTRO DE CONIIIIESTIVEL li' 1059 UNIDADE, 	I 
i 

11,011 0,00 0.011 

Valor total do produto por extenso: 

67 FILTRO DE COM IR iSTIVEL IV E 962/13 UNIDADE: 06.00 11,00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

68 FILTRO LUBRIFICANTE 51.055.017,160 UNIDADE 17,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

69 FILTRO LUBRincANTE PE1158 UNIDADE 33,00 0,00:  0.00 

Valor total do produto pra extenso  

70 FILTRO LURRIFICANTE W9009 UNIDADE 33,00 0.00 0.00 

Valor total do produto pot extenso: 

71 FILTRO LUI3RIFICANTE W962 UNIDADE 66,00 0,00 Qin 
IItotal do produto por extenso: 

72 FILTRO SEPARADOR 2R0127I77.1 UNIDADE 11.00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

73 El Lm SEPARADOR JCF-207/2 UNIDADE 33.00 I 	 11.00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

74 FILTRO SEPARADOR R1201..-10M-AQII UNIDALH: 33,00 0.1)0 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

7$ FILTRO SEPARADOR WK 940/24 UNIDADE 66,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

76 S FLAUTA DE INJECAO EDITRIBUICAO.IVECO/CITE 
CI.ASS 70C17. TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4.00 0,00 000 

Valor total do produto por extenso: 

77 FLEXIVEL DE FREIO, I VECO/CITV/CLASS70C17 
TRANSPORTA ESCOLAR UNIDADE 11,00 0,00 0,00 

Valor Mal do produto por extenso 

78 FLEXIVEL FREIO RADA DIANTEIRO ONIBUS 
LKSBUS 15-190 ANO 2018 UNIDADE,  11,00 

i 

0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 
• 
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Estado do Para 
Prefeitura ÉVIlorticionl de littiniran ao a 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Respeito, Dialogo e Trabalho 

GRAMPO DE FEIXE 9 MOLA TRASEIRO, 
1VECO/CITY/CLA5570C17 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 001 0,00 

Valor tt tal do produto por eateaso: 

80 GRAMPO 00 FEIXE DE MOLA 'TRASEIRA ONIBUS 
LliSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3.2 011 0,00 0,00 

Vaiou Ii  tal do produto por extenso 

8 GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO ONIBUS 
1.1eS10IS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 22,00 0,00 0,00 

Valor total do produlo por em :aso 

82 HELICE DO MOTOR,ONIBUS MB 15-19 ANO: 20111 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso:  

83 IIELICE DO RADIADOR, °SIRIS LKSBUS 15-190 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE (000 0,00 0,00 

Volta letal do produtto poi oxiettat,  

84 IIIDROVACUO, I VECO/CTIARCLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 6,00 0,00 0,06 

lor iotal Os, produto por 

Valor E 

INTER COOLER, ONIRUS LKSBLIS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE. 3,00 0,00 

ai do aroduto ,or exlcaso:  

Ti0 JOGO DE ANEIS DO MOTOR,IVECO/CITY CLASS 
70C17. TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 3,00 0,00 

Valor 10h11 tio 	dtilci 	Ir cxleutso  

7 JOGO DE ARRUELA DE JUSTE DO DIFERENCIAL, 
I VECO/CITY/CLASS70CI7 TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 3,00 0,00 0,00 

Valor telt 	poduto 	esteaso 

8 JOGO DE BIELA,IVECO/C1TY CLASS 70C17, 
TRANSPOR TE ESCOLAR JOGO 3,00 0,00 0,00 

Valor iotal do 	roduilo ser 	011)0  

JOGO DE I3RONZINA DO VIRABREQUIM 
,IVECO/C11 ry CLASS 70C17. TRANSPORTE ESCOLAR ,1000 3,00 0,00 0,00 

Valor 10 1111 do produto por extens, 

JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 
VECO/CITY/CLAS570C'17 TRANSPORTE ESCOLAR .101,0 6.00 000 0,00 

Valor 10011 ch 	yodut 	or s,iIOil)o: 
JOGO DE DISCO DE FREIO 
TRASEIRO,IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

JOGO 6,00 0,00 0 00 

JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA N 2 
VEGO/CITV TRANSPORTE ESCOLAR .10G0 2.00 0,00 SOB 

JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MAROTA N 3 91 
IVEGO/C1TY TRANSPORTE ESCOLAR .1000 2,00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA N 4 
IVECO/CITN"FICANSPORTE ESCOLAR .1000 2,00 0,00 0,00 

Valor local do nodtao .or extenso: 

05 JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARC' IA N 5 
VEGO/CITV TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 2.110 (1,00 o 

Valor 	tal do 	rod cito Mtr exIeoeO 

96 JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA N 
RE 11/21G0/CITY TRANSPORTE ESCOLAR UNIU) 2,00 0,00 11,00 

Valor iotal do produto por extenso 

JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA NI 97 
IVEGO/CITY TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 4,00 0,00 

Tiago 	eilcosto  
• 
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Valor ti tal do produto por extenso 

98 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE MARCHA, 
IVECO/CLÁSSIC/CITY/ TRANSPORTE ESCOLAR .10(i) 4.00 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

99 JOGO DE JUNTA DO murou COMPLETO, 
IV ECO/C1TY CLASS 70C17, TRANSPORTE ESCOLAR .10(10 4,00 0.00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

100 JOGO DE MANCAI., IVECO/CITT C1ASS 70C17. 
TRANSPOR II ESCOLAR I- UNIDAI)E -1,00 ii no 0.00 

Valor total do produto por extenso 

lel 
JOGO DE MOLAS DA SAPATA DE FREIO 
ES ['ACIONÁRIO, IVECO/CITY/CLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR 1--- 

JOGO 7.00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

,,,, 
-- ! 

1 JOGO DE PLANETÁRIA DO DIFERENCIAL. 
IVECO/CITNTCLA5S70C17 TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 4,00 0,00 0,00 

Valor total do incido° por CXICIISO 

103 JOGO DE ROLAMENTO DIANTEIRO DA RODA, 
IVECOLCEIA/CLASS70(17 TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 6,00 0,00 0,00  

ir total do produto por extenso: 

104 JOGO DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL, 
IVECO/CITT/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 4,00 0.00 0,00 

Valor rolai do produto por extenso 

105 JOGO DE ROLA MEN I O TRASEIRO DA RODA, 
IVECOXITY/CLASSNI( li TR ANSPORTE ESCOLAR 11 /CO 0.00 0,00 0,00 

Valor ic tal do prttdtttsr por extenso' 

106 JOGO DEI'  RAVA DAS PASTILI IAS DIANTEIRO, 
IV ECO/CITT/CLASS70C17 'TRANSPORTE ESCOLAR JOGO ('DO '0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

107 JOGO DE TRAVA DAS rAsnu IAS TRASEIRO, 
I VECO/CITTICLASS70C I 7 'TRANSPORTE ESCOLAR JeG O 6,00 ,00  0,00 0 

Valor total do produto por CXICIISO: 

108 JUMELOS II TRASEIRO COM OS PINO ONIBUS 
1,1<513(15 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 13,00 0,00 0,00 

Valor total lil 	'adulo pra emento 

109 JUNTAS DA CAIXA DE MUDANCA ONIBUS LKSBUS 
15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 6,00 VIO 	 0,00 

ler total do produto por e it tenso: 

I 	In KIT DE EMBREAGEM ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5R0 0.00 0,00 

Valor total do produto por est 

I 	1 	I FUI DE EM BR EAGE51,1 VECO/CITT CLASS 70C1 7. 
TRANSPORTE ESCOLAR IMITAI» 7,00 0.00 0.00 

Valor total do produto por CXICIISO 

112 LONA DE FREIO DIANTEIRA COM ARREBITE, 
M ONIBUS 	B 15-19 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE &ou 0,00 RO O 

Valor total do produto por extenso: 

113 
LONA DE FREIO STD DIANTEIRO COM ARREBITE 
ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

UNIDADE 5,00 0.00 0,00 

Valor Imal do produto ti01 exten• 

114 
LONA DE FREIO STD TRASEIRO COM ARREBITE 
ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

R)G0 9,00 ' 	0.00 
! 

0.00 

Valor total do produto por extenso: 

115 	LONA DE FREIO 'TRASEIRO JOGO spo ORO 1 	 0,00 

Valor total do produto por extenso: 	
7 —/ 
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RADIADOR, IN/ ECO/CITY CLASS 70017, TRANSPORTE 
ESCOLAR 

132 
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Estado do Pará 
Prefeitura rtilunic_icia I irie ittuairanaa 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

LONA TRASEIRA CON1 ARREBITE ONIBUS Alli 15-19 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR 3,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso. 

117 LUVA DA CAIXA DE MARCHA.,IVECO/CITY CLASS 
70C17. TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

118 PALHETA DO PARABRISA, I VECO/CTEN9CLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 6,00 0.00 0.00 

Valor u lal do produto por eXISIISD 

119 PARAFUSO DE RODA , I VECO(CITY/CLASS7007 
TRANSPORTE 11SCOLAR UNIDADE 66,00 0,00 0,00 

Valor Mal do produto pai adiei 

120 PA RA FUSOS DA RODA ONIUUS LKSBUS 15-190 ANO 
2018 FRANSEORTE ESCOLAR UNIDADE 77,00 0,00 0:00 

V 	olol do i 	odILio p01 ext 

1 .., 1  PINO DA CAIXA DE sATELITE, 
IVECO/CITNRCLASS7)ICI7 TRANSPOR FE ESCOLAR UNIDADE 1.00 0,00 0,00 

Valor IotiI do produto por extenso: 

, i_, 
. 	- 

PINO DE CENTRO , I VECO/CITY/CLASS70C17 
TRANSPORTE LSEOLAR UNIDADE 8,00 0,00 0,00 

1 	Valor total do ¡atido.) por eSlensu 

123 
PINO DE CENTRO FEIXE DE MOLA TRASEIRO 
ONIBIS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOLA 

UNIDADE 13,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por 	t: 	ot 

124 PINO DE CENTRO ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPOR l'E ESCOI AR UNIDADE 13" 0,00 0,00 

Valor Is MI do produto polo xl elisti 

125 
l'IS'FAO DO MOTOR,IvEcoictry CLASS 70C17. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 13,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por catei] 

126 
PI V O INF ERIOR, IVECO/CI1'190LASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 18.00 0,00 0,00 

Valor lt 011 do produto por ssionto: 

I 73 
- 

PIVO SUPERIOR, I VECUCTIEV/CLASS70C17 
TRANSPORTE I t SE 01.. AR UNIDADE 18,00 1100 0,00 

Valor mal do produto por extenso 

128 PONTA DE EIXO, IVECONTFV/CLASS70017 
TRANSPOR.' E ESCOLAR UNIDADE 7,00 0.00 	 0,00 

gr total do produto por extenso 

129 PONTA EIXO ONI LUIS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 

Valor Mal do produto par exlenso 

1.30 	
PORCA DO CUBO RODA TRASEIRO ()NI RUS LESIIIIS 
15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 11,00 0.00 

Valor total do produto ar Ateino 

131 RADIADOR CONIPLETO ONIBUS LKSBUS 15-190 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3,00 0,01) 

Valor total dei produto por extenso: 

Valor total elo produto p 	o 

REPARO DA P1NCA DE FREIO DIANTEIRO , 
IVECOVITVICIA557Id 17 FR A NSPO WIT ESCOLAR 

REPARO DA FINCA DE FREIO TRASEIRO , 
I VECOXTIXICLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 7.00 11,011 0,00 

Valor total do Irodato por c.Rtenso: 

Resr,eito." 

13 

UNIDADE 

JOGO 

JOGO 

3  ou 



Estado do Pará 
Prefeitura Rillonicioal de otureirancia 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Respeito, Dialogo o Trabalho 

135 REPARO DO EIXOS DIANTEIRO, ONI BUS LKSBUS 
15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR  UNIDADE O 0,00 0.1,10 

Valor total do produto por extenso: 

1 36 REPARO DO EIXOS TRASEIRO, ONIBUS LKSBUS 15- 
190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 0.00  sou 0,00 

Valor total do prockdo por extenso  

RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR ONI BI 5 157 
LKSBLIS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,01; 0E81 IL011 

Valor total do produto por extenso:  

RESERVATORIO DE ACUMVECO/CITY CLASS 138 
70C17. TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 (.00 0,1)0 

Valor total do produto por extenso: 

139 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRO ONIBUS 
LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 11,00 0,00 0;00 

Valor io ai do produto por em 	'o 

140 RETENTOR DO PIÃO, IVECO/CEIARCLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 9E/0 0,00 0,00 

Valor tola' do produto por extenso 

Ill 
I RETENTOR DO PINHA° DO DIFERENCIAL ONIBUS 

LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso. 

142 RODA DE FERRO PARA PNEU 215175 R17,5 
,IVECO/CITY/CLASS70C I 7 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 17.00 1:391 0,1111 

1 , 

Valor total do produto por rxteucsu 

143 RODAS PARA PNEUS 275-801122 TRANSPORTE 
ESCOLAR UNIDADE 7,00 i 	i ¡Ao o.00 

Valor total do produlo pot OSIC1150. 

199 ROLAMENTO CENTRO ON1BUS LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 UNIDADE 0,00 6,00 IDO 

Valor tocai do produto por me 

145 ROLAMENTO DA CAIXA DE MUDANCAS °NIERS 
URSO EIS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 0,00 0,00 

Valor ir tal do prol 	pai exienx 

145 ROLAHEM O 1)1: CENTRO DO (A RDAN, ON1131 5 6113 
15-19 ANO: 2918 I RANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 1,00 1E00 0,00 

Valor total do 'Produto por extenso: 

147 ROLAMENTO DE CENTRO, 	ITY/CLASS70C17 IVECO/C 
TRANSPORTE ESCOLAR. 1 UNIDADE 7,00 1 	0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

199 ROLAMENTO DO DIFERENCIAI. 09911111 	LKSBUS 15- 
190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR JOGO 5.00 0.00 0310 

Valor 1001 do produto por exienso 

149 
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DA RODA 
DIANTEIRO °MUS 1.1(51111515.190 ANO: 2018 
TRANSPOR FE ESCOLAR 

IINIDADI3 11.00 
I 
1 	0.00 

• 
0.011 

Valor total do produto por extenso: 

150 
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DA RODA 
TRASEIRO 081 13135 LKSBUS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOLAR 

UNIDADE 11,00 0.00 0.00 

Valor rolai do produto por extenso: 

151 
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DA RODA 
DIANTEIRO ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOLAR 

UNIDADE 11.00 
' 

0.00 0;00 

Valor total do produto por extenso: 

152 
ROLAMENTO INTERNO 00 (11110 DA RODA 
TRASEIRA ONIBUS LKSBES 15-190 ANO: 20111 
TRANSPORTE ESCOLAR 

UNIDADE 11,00 1 	0,00 0,00 

Valor local do produto por exlenso- I 

153 SEMI BARRA DIREÇÃO. ONIBUS 1.19511US 15-190 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5.00 

1 
I 	(1,0 ii 	0,00 

Tiago P ei Costa 
Pr g iro 
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valor total do produto por extenso: 

154 

SERV1COS MECAN1COS DE SIAM:g-EWA° 
PREVENTIVA E CORRETIVA DIVERSOS EM 
VEICULOS PESADOS (SER V1('OS DE MAO-DE-OBRA) 
OS SER V ICOS MECANICOS ENGLOBA A 
MANUTENCAO EM TODA A PARTE MECANICA DO 
VEICULO (EXCETO NO MOTOR), TAIS COMO, 
REVISOES PER IODICAS. MANUTENCAO NOS FREIOS, 
MANUTENCAO NA SUSPENSA°. TROCA DE PECAS 
DIVERSAS. ENTRE OUTROS, DEVENDO SER COTADO 
POR HORA ENTENDE-SE COMO VE1CULOS PESADOS 
AQUELES DO TIPO CAMINIIA0 CARGA SECA. 
CAMINIIAO RAU, ONIBUS. MICRO.ONIBUS, E TODOS 
	 AQUELES COM PESO ACIMA DE 4,5 TON. 

HORA 110,00 0,00 0.00 

Valor ioial do produto por extenso 

155 

SERVICOS MECANI (1 tt,  DE MANUTENCAO 
PREVENTIVA E CORRI I IVA EM MOTORES DE 
VEICULOS PE NSHOtt i s1113VICOS DE MAO-DE.OBRA) 
OS SERVICO,  ',II ; 	t '. i . -1 ERGO HIAM TODAS AS 

NI AREAS DO 	, ; I i E 	Drol 

	

l 	I 	t 	• i 	lE IP SR EE 10,  1.01(0 A 

COTADOS OH: 	r r 	 r 1 	: 
PESADOS ftyl ; , (SI 
SECA, CAMINIIAO 11 r. 	r r'. 	III 	a 	H. 	lo 	I Is 	'a, I: 
TODOS AQUELES Cio 	1 .c ; c T.1 t 	i 	i i ro 

HORA 66,00 RO( 0,00 

. 	or total do produto por extenso: 

56 	U NIDADE 
SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM ONIBUS 
LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR 5,00 0,00 0,0(1 

Valor total do produlo por extenso 

IS' 
,, 
'' 

SETOR DE DIRECAO ONIBLIS LKSRUS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3,00 0,00 ROO 

Valor It tal do produto por 	atento.  

Si SINCRONIZADOR DA E IAIXA DE MUDANCA ONIBUS 
1.1.:511115 15-190 ANO: 2018 1 RANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor tolal do produlo por oxlenso 

159 
SUPORTE DIANTEIRO DO FEIXE DE MOLA 
TRASEIRO 05111115 LKSIR IS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ES('01,AR 

UNIDADE 9,00 0.011 	 0,00 

Valor total do produto flür earenso: 

160 
SUPORTE TRASEIRO DO FEIXE DE MOIA DA PARTE 
DE TRAZ, (INIBES LKSBIIS 15-1911 A NO: 2018 
TRANSPOR I'l• IHSCOI AR 

UNIDADE 0,1111 0.00 0,00 

Valor I( tal do prodoio por emento 

,, , 	TAMBOR DE FREIO DIANI E1130 ONIRUS LKSBUS 
r °I  1 15-190 ANO: 1018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE. 5,00 0.00 0.00 

Cr total do produto por Senso; 

162 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 0511115 1.K51315 15- 
190 ANO: 2018 UNIDADE 8,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso 

1E3 TENSOR DA CORREIA. 051015 WOLKS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 5,00 0,00 0,00 

Valor !oral do prodwo per extenso. 

1(14 TENSOR DA COR REIA,IVECOCITY CLASS 70C17. 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 700 0,00 0,00 

Valor lota I do produto por extenso. 

105 TENSOR, 051015 MB 15-19 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOI.AR  UNIDADE 3,00 0,00 01)0 

Valor Ir tal do produto por emolis,' 

169 T ERMINAI_ DE DIRECAD LD 0511R 5 LKS1115 15-190 
ANO: 2018 TRANSPOR ri: ESCOLAR UNIDA!» 7.00 0.00 1 0.011 

Valor Mal do produlo por extensa 
1 

167 TERMINAL DE DIRECAO LE 0511115 LKSBUS 15-190 
ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 3,00 R00 0,00 

Valor total do produlo por extenso. 

168 
TRAVA ARANHA CUBO DA RODA TRASEIRO, 
0510(15 LKSIRIS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

UNIDADE 11,00 11  GO 0.00 

.. 
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Valor total tio produto por OXICOSO  

169 TRAVA DO CUBO DA RODA TRASEIRO, 
I VECO/CITYCLASS70C I 7 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADI 7,00 

1 
i 	 i i 	 0.00 

Valor total do produto por emenso: 

170 TURBINA DO N1OTOR, ONIMIS LKSIllIS 15-190 ANO: 
2018 TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

171 UNIDADE 
VA LVULA R DE ABRI E FECF1AR APORTA, ON [BUS 
L ICS BUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR 6,00 0,00 ORO 

Valor total do produto por extenso 

VIRAI3FtEQUINI, IVECO/CITY CLASS 70C17.172 
TRANSPORTE ESCOLAR UNIDADE 4.00 0,00 MO 

Valor total do produto por extenso: 

• 

Prefeitura Municipal de Itupiranga 

• 

Tiagoereir 
C 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 

I. DO OBJETO : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA 
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, 

ti  DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

1 CRUZETA 1W CENTRO DO CARDAIS UMBUS WOLKS 15-190 ANO: 
,0 ° 

I„ 
4TRANSPORTE ESCOLA 3,00 UNIDADE 

2 RETENTOR DA RODA TRASEIRO, IVECO/CITY/CLASS70(217 TRANSPORA E ESCOLAR: 13.00 UNIDADE 

3 AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIMIS 3111 15-19 \NO: 20 IiintANsrórtEr ESCOLAR 4,00 UNIDADE 

4 AMORTECEDOR DIANTEIRO, IVECOICIIN E TASS711C17 TRANSPORTE ESCOLAR 13.00 UNIDADE 

5 AMORTECEDOR DIANTEIRO, ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 201818 ‘,,,,powiE 
ESCOLAR 1 100 UNIDADE 

6 ANIORTECEDOR TRASEIRO, IVECO/CIT1/CLASS70C17 IRANSPOR111SCul Al/ 13.00 UNIDADE 

til 	

7 BARRA DE DIRECAO COMPLETA ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018E8A8sPown. 
ESCOLAR 5.00 UNIDADE 

8 BARRA DE DIRECAO COMPLETA, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 5,00 UNIDADE  

9 BATEN'TE DA SISPENSA0,, IVECO/CITNICLASS70C17 TRANSPORTE EscuLmt 13.00 UNIDADE 

10 BICO INJETOR,IVECO/CITY CLASS 70C17.1.0A. 	PORTE ESCOLAR 13.00 UNIDADE 

I 	I BI ELETA, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 13,00 UNIDADE 

12 BOMBA DAGUA ,IVECO/CITY CLASS 70C I 7.TRANSPORTE ESCOLAR 7,00 UNIDADE 

13 BONI BA DE ALTA,IVECOWITY CLASS 70C17,TKANSPORTEESCOLR 4.00 UNIDADE 

14 BOMBA DE COMBUSTIVEI„IVECOLCITY CLASS 70C17,rtANsro0 I 1.1.:6:01 AR 4,00 l NIDADI: 

15 BOMBA DE DIRECAO ON I IHS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 : eA9sroen.ISCOI AR 3.1111 UNIDADE 

16 BOMBA DE OLE0,13/ECOKTTY CLASS 70C17.reAnsroa EL ESCO1 AR 1E10 UNIDADE 

17  BORRACI IAS DO ESTABILIZADOR ON1BUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018-re8Nspour 
ESCOLAR 1100 .10G0 

BUCHA DA BARRA TORCAO, IVECO/CITI9CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 8,00 UNIDADE !I,18 

19  BUCHA DO ESTAIBLITADOR DIANTEIRO, IVECO/CITY/CLASS700 7 ERANSPORTE 
ESCOLAR 8.00 UNIDADE 

20  BUCI IA DO ESTA BI LITADOR TRASEIRO, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE 
ESCOLAR 8.00 UNIDADE 

21  BUCHA DO ES1'ABW1ZADOR. ONHUIS LKSBUS 15-190 ANO: 20181 RANSPORTE 
ESCOLAR 8.00 UNIDADE 

72  

23 

CAIXA DE SA'FELITE COMPLETA ONIIHIS LKSBUS 15-190 ANO: 20 18 ritANsPoe'rE 
uscor Ak 8,00 UNIDADE 

CAIXA Do FILTRO DE A IL,I VECO/C rr l' CLASS 70C:17.TRANSPORTE ESCOLAR 8.00 UNIDADE 

24 CAIXA SAI:ELI IE. IVECO/CITMILASS70C1 7 r RANSPORTE ESCOLAR 5.00 UNIDADE 

25 CALCO DA C \IX 1 DE NIARCHA,IVECO/CITY CLASS 70C17.18ANSPOR BI woa AR 5.00 UNIDADE 

26 CARDA N COMPLETO, ONIBUS LICS131 815-190 ANO: 201818,0‘sroit rE Escol.A8 4.00 UNIDADE 

27 CA RDAN, 1 N' ECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 4E10 UNIDADE 

28 CATRACA DE REGULACEM DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS LKSBUS 15-190 
ANO: 2018 12,00 UNAMDI» 

Av. 14 de Julho, 12— Centro — Itupiranga — PA— CEP: 68.580-00 
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29  CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGENLIVECO/C1TV CLASS 70C17.1-6,55srown, ESCOLAR 8.00 UNIDADE 

30 CILINDRO DE ABRI E FECHAR A PORTA, ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: ,,,,„ 
mon-ER AssEolci I i sul PI AR 8.00 UNIDADE 

31 CILINDRO N II. SI RI. DE EMBREAGEM ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 
2018 H.: , 	..i 	: 	..i,;..u. 4,00 UNIDADE 

3, 
- 

CILINDRO N 11 S IRE DE EMBREAGENLIVEÇO/Un-  ci.Ass 7007.: aNN.SPO 	E ESCOE •\'E 7.00 UNIDADE 

1 i  coN.JuNTo COROA E PINHAO ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO; 2018TaAsspunil,  esco...‘k ;mi UNID ADE 

34 CONTRA EIXO DA CAIXA DE MUDANÇA ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: .,A  . 
culaTRANSPORTE ESCOLAR 5.00 UNIDADE 

35 COROA DIFERENCIAL, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 4.00 UNIDADE 

36 CORREIA DO ALTERNADOR, IVECO/CITV CLASS 70C17.38AssEwerf ESCOLAR 3.00 UNIDADE 

37 CORREIA DO TENSOR„ ONIBUS MB 15-19 ANO: 2018EreAsss0irrt ESCOLAR 3,00 UNIDADE 

38 CORREIA, UNIREIS MB 15-19 ANO: 2018 IRANSPORTE ESCOLAR 3,90 UNIDADE 

39 CORREIA, ONI1H1S WOLKS 15-190 ANO: 2018TRASSPORTE ESCOLAR 5,00 UNIDADE 

40 COXINI DO MOTOR, ()NIERS MB 15,19 ANO: 201 WERANSPORTE Escol. ut 2.00 UNIDADE 

41 CRUZETA DO I ARDAN, ONIBUS LESIRS 15-190 ANO: 2018uLA5s1EuREE Lst LEE RR i 	1,110 UNIDADE 

42 CRU/EIA DO I ARDAN, ~BUS MB 15-19 ANO: 2018 rmANspoRTE 1 scol..ut 3,00 UNIDADE 

43 EIXO CARRE.T \O IVEÇO/CLASSIC/CITY/TRANspown ESCOLAR 438E UNIDADE 

44 EIXO COMANDO, IVECO/CITV CLASS 70t17.11lANSPORTE ESCOLAR 4.00 UNIDADE: 

45 EIXO PILOTO IVECO/CLASSIC/CITY/taAssruint ESCOLAR 4,00 UNIDADE 

46 EIXO PILOTO ONIBI/S LKSBUS 15-190 ANO: 20 I 8TRANSPORTE ESCOLAR 5.00 UNIDADE 

47 EIXO PRINCIPAL DA CAIXA DE MUDANÇAS, ONIBUS LKSBI IS 15-190 ANO: ,, ,„ 
‘LI is ntANSPORTIAISCOLAR 5,00 UNIDADE 

48 EIXOS DIANTEIRO I.D ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018ERANSPORIII ESCOI AR 5,00 UNIDADE 

49 EIXOS DIANTEIRO I,E ONIBUS LKSBUS IS-190 ANO: 20 I8TRANSPORTE ESCOLAR 5,00 UNIDADE 

ik 50 EIXOS TRASEIRO 	1) ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018TRANSPORTE ESCOLAR 5.00 UNIDADE 

51 EIXO S TRASEIRO LE ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 raAnuEEER II 1.5301 AR 5381 UNIDADE 

5) ESIBUCHANIENTO MANGA DO EIXO DIANTEIRO ()NUR 5 LKSIII 5 15-190 \ NO: .,„,„ 
zoiciTRANSPOR If ESCOLAR 5.00 JOGO 

53 ENGRENAGEM DA 2 MARCHA ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 20181/w5sPok ri 
ESCOLAR SM/ LENIDADE 

54  ENGRENAGEM DA 4 MARCHA ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018TRANSPÔRTE 
Escuudt 5310 UNIDADE 

55 ESTICADOR DA CORREIA, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE FSCOI AR 7,00 UNIDADE 

56 FEIXE DE MOIAS DIANTEIRO COM OS PINOS ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 
7,00 UNIDADE 

57 11 I X I. Hl. MIO ‘5 IR 1/4 5EIRO COM OS PINOS ONIBUS LESMES 15-190 ANO: 
2018 TRANSPOR III ESCOLAR 7.00 UNIDADE 

58 FILTRO.  DE AR 280129620 22,00 UNIDADE 

59 FILTRO DE AR 280129620A 22,00 UNIDADE 

60 FILTRO DE AR ARI, 4141 33.00 UNIDADE 

SI nunto DE AR C 18 450/1 33,00 IJNIDA1. 

Av. 14 de Julho, 12— Centro — ltupiranga — PA — CEP: 68.580-00 
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62 FILTRO DE AR C 27830 MOO UNIDADE 
63 FILTRO DE AR (T 1552 6S00 UNIDADE 
64 FILTRO IW (INIBI STIVEL ECD-0778 33.00 UNIDADE 
65 FILTRO DE COMBU5TIVELJEC-500 33.00 UNIDADE 
66 FILTRO DE COMBUSTIVEL Tu 1059 11,00 UNIDADE: 
67 FILMO DE CONMUSTIVEL WK 962/13 66.00 UNIDADE 
68 FILTRO LUBRIFICANTE 51.055,017.160 17.00 UNIDADE 
69 FILTRO LUBRIFICANTE PSLI58 33.00 E MUDE 

70 FILTRO LUBRIFICANTE W9009 3100 UNIDADE 

71 FILTRO LUBRIFICANTE \ V962 66.1/0 UNIDADE 

72 Flutuo SEPARADOR 21t0127177J 11,00 UNIDADE 

73 FILTRO SEPARADOR J07-207/2 33,00 UNIDADE 

74 FILTRO SEPARADOR R120L-10M-AQI I 33,00 UNIDADE 

75 FILTRO SEPARADOR WK 940/24 66,00 UNIDADE 

ii  

76  EL k 11TA DE INJECAO E DISTRIB11/ICAO,IVECO/CITY CLASS 70CI7 -TRANSPORTE 
ESCOLAR 4,00 UNIDADE 

77 ELE:61\1E1. DE FREIO, IVECO/CITN9CLASS70C171RANSPORTA ESCOLAR 11.00 UNIDADE 

78 ELEXIVEL FREIO RADA DIANTEIRO UMBUS LKSBUS 15-190 ANO 2018 I L00 UNIDADE 

7, GRAMPO DE FEIXE MOLA TRASEIRO, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE 
IMOLAR 9.01) UNIDADE 

80  GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 
TRANSPORTE ESCOI AR 22,00 I INIIDADE 

81 GRAMPO 00 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO ONIBIS LKSBUS 15-190 ANO: .,„,0  
4111 °TRANSPORTE ESCOLAR 

22,1)0 UNIDADE 

82 HELICE DO MOTOR,ONIBUS MB 15-19 ANO: 20163annsnown ESCOLAR 3,011 PAill 	\ DE 

83 DELIU DO RADIADOR, ON1BUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018TRANSPORTE ESCOLAR REMI UNIDADE 

84 HIDROVACUO, IVECO/CITV/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 6,00 UNIDADE 

65 INTER COOLER, ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018 TRANSPORTE ESCOLAR 3.00 UNIDADE 

p 
86 JOGO DE ANE1S DO NIOTOILIVECO/CITY CLASS 70C17.TRANSP0RTE ESCOLAR 3.00 JOGO 

87  JOGO DE ARRUELA DE JUSTE DO DIFERENCIAL IVECO/CI1Y/CLA5570C17 
TRANSPOREI 1.5(1)1 A)) 3.00 nin 

88 .10GO DE BIELA,IVECO/CITY CLASS 70C17.TRANSPORTE ESCOLAR 3.00 JOGO 

89  JOGO DE BRONZINA DO VIRA BREQUIM ,IVECOICITA CI.ASS 70C17 -TRANSPORTE 
ESCOLAR 3.00 JOGO 

90  JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, IVECO/CITY/CLASS70C I 7TRANSPO 	r 
ESCOLAR 6.00 Kl( ;o 

91  JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO,IVECO/CITA/C:I.ASS7IICITNN‘sponTE 
ESCOLAR 6.00 IDGD 

92  JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA IW MAROLA N 2 MI:GO/Cl:E 1 I R ARSPORTE 
ESCOLAR 2.00 LOGIE 

93  JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA N 3 IVEGO/CITATRANsvoan. 
ESCOLAR 2.00 JOGO 

,4  JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA N 4 IVEGO/CITT7aanspoan 
ESCU.AR 2,00 JOGO 

95 JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCA N 5 IVEGO/CITATIA‘Nspoatr. 
Nscoi AR 2.00 JOGO 

96  JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCI IA N RE ivEcoicrryFRANSPORTÉ 
ESCOLAR 2.00 ,1060 

97 JOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MAROLA NI IVEGO/CITAtaANspoarn 
ESCOLAR 4:00 .128;0  A  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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98  JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE MARCHA, IVECO/CLASSICI( 111 (TRANSPORTE 
ESCOLAR 4,00 JOGO 

9, JOGO DE .HINTA DO MOTOR COMPLETO, IVECO/CITY CLASS 70C17.ERANspomr. 
ESCOLAR 4,00 .10G0 

100 JOGO DE MANCA L, IVECO/CEFY CLASS 70C17.TRANSPORTE ESCOLAR 4,00 1 	UNIDADE 

101 
JOGO DE MOIAS DA SAPATA DE FREIO ESTACIONARIO, 
I VECO/CITNICLASS70C177RANSPORTE ESCOLAR 7,00 .1000 

102  JOGO DE PLANETARIA DO DIFERENCIAL, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE 
ESCOLAR 4,00 JOGO 

103  JOGO DE ROLAMENTO DIANTEIRO DA RODA, IVECO/CITY/CLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR 600 JOGO 

104 
LAR 

JOGO DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL, IVEco/crrycLAss7fici 7 1RANSPoR 1 L 
ESCO 4.00 JOGO 

los JOGO DE ROI„AMENTO TRASEIRO DA RODA, WECO/CITY/CLASS70C17 
TRANSPORTE ESCOLAR 6.00 .100K) 

106 JOGO DE TRAVA DAS PASTILHAS DIANTEIRO, 
IVECO/OTWCLASS70C17TRANSPORTE ESCOLAR 

6.00 JOGO 

107 JOGO DE TRAVA DAS PASTILHAS TRASEIRO ' 
IVECO/CITY/CLASS70C17TRANSPORTE ESCOLAR 

6,00 JOGO 

110 	108  JI1501ELOS 11 TRASEIRO COM OS PINO ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 
201 6111ANSPOITFE ESCOLAR 

13,00 UNIDADE 

109 JUNTAS DA CAIXA DE N1UDANCA ONIBLIS LKSBUS 15-190 ANO: 20187KANspuR FE 
ESCOLAR 6,00 UNIDADE 

110 KIT DE EMBREAGEM ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 2018TRANSPORTE ESCOLAR 5.00 UNIDADE 

I 	II KIT 1)1 1 31BREAGENLIVECO/CITY CLASS 70C I 7.TRANSPORTE ESCOLAR 7.00 UNIDADE 

112 LONA 1)1 I. III i o 1:1\N LEIRA COM ARREBITE, ONIBUS MB 15-19 ANO: 
3.00 UNIDADE 

113 LONA I/E FREIO STD DIANTEIRO COM ARREBITE ONIBUS LKSBES 15-1911 ,„ .„ 	,„ 
Anu: 401oTRANSPORTE ESCOLAR 

5,00 UNIDADE 

114 LONA DE FREIO STD TRASEIRO COSI ARREBITE ONIBIS LKSBI IS 15-190 ANO: 
2018TRAN5PORTE ESCOLAR 

9,00 JOGO 

115 LONA DE FREIO TRASEIRO 5,00 JOGO 

116  LONA TRASEIRA COM ARREBITE ONIBIS MI3 15-19 ANO: 20 I STRANSPORTE 
ESCOLAR 3,00 UNIDADE 

1 17 LUVA DA CAIXA DE MARCHA,IVECO/CITY CLASS 70C I7.TRANSPORTE ESCOLAR 3.00 UNIDADE 

118 PA MEIA DO PA RABR1SA, IVECOKTIN 	'E 3SS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 6.00 UNIDADE 

119 PARAFUSO DE RODA 3vEcoian /I i S SS70(.117TRANSPORlf ESCOLAR 66.00 11NIDADE 

120 PARAFUSOS DA RODA ONI BIS LKSBUS 15-190 ANO: 2018TRANSPOME ESCOLAR 77.00 UNIDADE 

121 PINO DA CAIXA DE SATEL1TE, I VECO/CITNICLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 4,00 UNIDADE 

122 PINO DE CENTRO , I VECO/CITY/CLASS70C17 IRANSPORTI: ESCOLAR 6.90 UNIDADE 

123 PINO DE CENTRO FEIXE DE MOIA TRASEIRO ONIBUS LKSBUS 15-190 ANO: 
2018TRANSP0RTE ESCOLA 13,18) UNIDADE 

124 PINO DE CENTRO ONIBUS LKSBUS 15-1% ANO: 201811JANSPOR n: Estoi AR 13.00 UNIDADE 

125 PISTÃO DO MOTOR,IVECO/CITY CLASS 70C17.TRANSPOR II ESCOLAR 13.00 UNIDADE 

126 PIVO INFERIOR, IVECO/CITV/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 18.00 UNIDADE 

127 PIVO SUPERIOR, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 18,00 1 	UNIDADE 

128 PONTA DE EIXO, IVECO/CITY/CLASS70C17 TRANSPORTE ESCOLAR 7,00 UNIDADE 

129 PONTA EIXO ON1BUS LKSBIS 15-190 ANO: 2018TRANSPORTE ESCOLAR 5,00 1 	)ADE 

Av. 14 de Julho, 12- Centro - Itupiranga - PA - CEP: 68.580-00 

Tiago P#effa  Costa 
P g iro 

Portar 	094/2020 



iro 
Porta 	094/2020 

Tiago 	a Costa ere 
reg 

Estado do Pará 
Prefeitura Nloraicinall de Itonirarecea 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Respeito. Dialogo e Trabalho 

9.4. CONTRATADA deverá estar sempre à disposição da Secretaria Municipal de Itupiranga.no  que diz respeito a observações 

sobre os produtos fornecidos, onde, caso seja apresentadas irregularidades nestes, deverá imediatamente sanar as observações 

detectadas, em observância ao objeto desse processo, sendo passível de aplicação das sanções administrativas caso não seja 

cumpridas essas exigências previstas. 

9.5, Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, não sendo a Secretaria de Educação responsável solidária pelos mesmos, ou o fornecimento de mão de obra 

para viabilizar o transporte do objeto licitado até as dependências de destino. 

9.6. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, 

cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto. quando da utilização destes, 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRA FADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

especificações exigidas no Edital e neste Termo de Referência; 

10.2. Emitir nota de empenho a credito da contratada no valor total correspondente ao material solicitado, observados os 

40 
procedimentos do Sistema de Registro de Preços; 

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as 

condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

10.4. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para 

tal; 

10.5. Notificar, por escrito e/ou pelos meios eletrônicos de comunicação, a CON IRA FADA na ocorrência de eventuais falhas no 

curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste ferino de Referência em seu item 15; 

II. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Fornecer os produtos licitados conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades 

solicitadas pela Administração, assegurando uma garantia mínima de 30 (trinta) dias sobre os mesmos, substituindo-os 

imediatamente caso apresentem algum defeito de fabricação ou decorrente do manuseio até o recebimento por essa Secretaria 

Municipal de Itupiranga; 

11.2. Entregaras bens contratados estritamente no prazo estipulado, nos locais informados nas Ordens de Fornecimento recebidas, 

40 
em perfeitas condições de qualidade, sem indicios de irregularidades, em conformidade e acompanhados da Ordem de Compra 

emitida pelo Setor de Compras no ato da solicitação do fornecimento dos mesmos, providenciando a imediata correção de 

quaisquer deficiências apontadas pela contratante quanto aos materiais entregues no prazo máximo de 30 (dias), sendo passível de 

aplicação das sanções previstas nesse Termo de Referência. 

11.3. A contratada deverá entregar produtos de qualidade, podendo ser verificada a inspeção, sempre que a administração achar 

necessário. 

11.4. Responder. em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução das obrigações pactuadas, tais 

como: 

a) Salários; 

Seguros de acidente; 

Taxas, impostos e contribuições; 

Indenizações; 

c) Vales-refeição; 

1) Vales-transporte; e 

g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
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11.5, Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da CONTRA IANIE quando em trabalho no órgão, porem sem 

qualquer vínculo empregaticio com a Secretaria Municipal de Itupiranga. 

11.6. Manter os seus funcionários identificados por crachá. quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente 

qualquer uni deles que seja considerado inconveniente á boa ordem e ás normas disciplinares do CONTRATANTE: 

11.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e demais situações 

correlatas. 

11.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Secretaria Municipal de Itupiranga e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

11.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail 

para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional 

alceado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. 

11.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame conforme o que prevê o art. 62, :1 /4;2' cic 

art. 55, inciso XIII, da lei 8.666/93. 

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1. As dotações orçamentárias serão posteriormente informadas pelo Departamento de Contabilidade e acostadas aos autos do 

processo. I. 2.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 

3.3.90.30.00,MATERIAL DE CONSUMO; 2. 2.027 - FUNDEB - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3. 20.18 — MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 

TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURI DICA: 4. 2.027 

— FUNDEB — MANUE ENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL — 40%, 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 

— PESSOA JURID1CA; 

DA VIGENCIA DO CERTAME 

13.1. Este processo terá validade até a data de 31 de Dezembro de 2020, obedecendo às disposições da Lei Federal n°8.666/93, de 

21 de junho de 1993, e demais legislações correlatas. 

14, DAS PENALIDADES 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administração. • resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de 

advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração: 

14.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das inrrações cometidas pela contratada, nos seguintes 

casos: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão 

aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,11')/0 (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de IS (quinze) dias corridos. 

uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 

prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

IV - Impedimento dc licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previstas n ) art 7.0  da 

Lei 10.520/2002, e/co Art. 28 do Decreto n° 5450/2005. 
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14.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juizo da AdminHilaçâo e havendo compatibilidade, ser aplicadas de 

forma concomitante; 

14.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os principios do devido processo legal e da 

ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tornar conhecimento dos fatos; 

14.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos 

causados à Administração Pública. 

14.6. A critério da Secretaria Municipal de Itupiranga poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for 

devidamente justificado pela contratada e aceito pela Secretaria Municipal de Itupiranea, que lixará novo prazo. este improrrogavel, 

para a completa execução das obrigações assumidas. 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Fica a Secretaria Municipal de ltupiranga, através de servidor designado pela mesma quando da celebração dos contratos, 

a fiscalização da completa execução do objeto licitado, executando ações como, fiscalização da prestação dos serviços, verificação 

de conformidade do que esta sendo fornecido com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota Fiscal, dentre outros 

correlatos a essa função. 

• 
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ANEXO III (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

Prezados Senhores, 

Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções, quanto 
contrata* do objeto em epígrafe. 

Propomos o valor global de R$ 	 
O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega: 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (CREDENCIADO) 
Nome: • Endereço: 
CPF: 
RG: 
Estado Civil: 
Cargo na Empresa: 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Data: 	  
Atenciosamente, 

Nome responsável legal 
Empresa 
CNP1 

A carta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. • 
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ANEXO IV 

MODELO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO  

Ref.: (identificação da licitação) 

	  inscrito no CNPJ n° 	  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	  

leitador(a) da Carteira de Identidade n2 	  e do CPF n2 	  DECLARA, para fins de cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 711  da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 	) • 

de 20 	. 

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOUENO PORTE 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n° 	  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a) 	  portador(a) da Carteira de Identidade n° ........................e o CP17  n° 	  DECLARA. 

Øa fins legais, sob as penas da lei de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificaçao como microempresa ou 

empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei 

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3', que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que nao se enquadra nas situações relacionadas no §4° do art. 3° da citada 

Lei Complementar. 

de 	 de 20. 

Representante Legal 

• 
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ANEXO VI 
MODELO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

A empresa 	 , inscrita no CNRI sob o n° 	  

sediada no endereço 	 , telefone/fax n°   	 , por intermédio do seu 

representante legal Sr(a).   	, portador(a) da Carteira de Identidade 

e do CPF n° 	 , DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para 

participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

	

de 	de 20 	. 

Representante Legal • 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ITUPIRANGA, através da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, 

com sede na AV.I4 DE JULHO, 12, inscrito no CNPJ (ME) sob o n.° 30.746.635/0001-0I, representado pelo Sr. JOSE DILDO 

PEREIRA ALVES, e de outro lado a empresa 	 , inscrita no CNPJ 

(MF) sob o n.° 	  estabelecida 	  doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada por 	  , portador da Cédula de Identidade n.° 

	 e CPF (ME) n.° 	 ,celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do 

Pregão n.° 	/ 	 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às 

normas disciplinares das Leis es.8.666/1993 e 10.520/2002 e decreto 10.024/2019 e alterações posteriores, mediante as clausulas 

e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1ia0 presente contrato tem como objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E SER.VICOS 

A.len °MOTIVA PARA MANUTENCAO DOS VE1CULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCACAO. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

1. 	Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do 

contrato é de R$ 

Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo 1 do edital do Pregão Presencial são meramente estimativos, não 

acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

I. 	A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração para 

execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

9. 	Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até 24 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE, sem prejuizo de outros serviços autorizados para execução 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1. 	A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 

17 de julho de 2002 e na Lei n°8.666/93 decreto 10.024/2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

I. 	A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

I. 	A vigência deste contrato será 	 , contados da data da sua assinatura, tendo 

inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - 	permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA as instalações do CONTRANTANTE para execução dos serviços 

constantes do objeto; 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATAD 

Tiago PefreirffCosta 
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1.3 - 	rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo 1 do 

edital do Pregão n.° 	 

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 - 	solicitar que seja refeito o serviço que não atenda as especificações constantes do Anexo 1 do edital do Pregão n.° 

	e conforme cronograma da Secretaria requisitante. 

1.6 - 	atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço. por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais do 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: 

salários; 

seguros de acidente; 

e) taxas, impostos e contribuições; 

indenizações; 

vales-refeição; 

vales-transporte; e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando eia trabalho no orgão, porém sem 

qualquer vinculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no &do, devendo substituir imediatamente qualquer 

um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do COM RATANTE; 

1.4 - 	responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato; 

1.5 - 	arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do 

CONTRATANTE; 

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes 

ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados; 

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação; 

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

1.9 - submeter à fiscalização do CONTRATANTE de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua execução: 

1.15 - 	comunicar à Secretaria de Infra Estrutura e Obras do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos j u 'gados necessários; 

1.16 - 	manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. 	À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - 	assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum iínculo 

empregaticio com o CONTRATANTE; 
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1.2 - 	assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidos na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE: 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, originariamente ou 

vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato. 

"I. 	A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela 

qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com oÇONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

I. 	Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

LI - 	É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a 

prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculaçâo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Administração do CONTRATANTE; 

1,3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato, 

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

I. 	A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado para esse 

fim. 

O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente 

da Secretaria Municipal de [tapiranga, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 

Administração do CONTRATANTE. 

ao CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

I. 	A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

I 	As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária do(s) Órgãos 

que compõe a Administração Publica Municipal conforme abaixo discriminados: 

_ 

	

	1. 2.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 

3.3.90,30.00,MATERIAL DE CONSUMO; 2. 2.027 - FUNDEB - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 

40% 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3. 2018. — MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), 3.3.90_39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JUR1DICA; 4.2.027 — FUNDEB MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, 3.3.90.39f0 — OUTROS 

SERV1COS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
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Art COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Estado do Para 
Prefeitura IVitinicinal de eteunirairecsai 

Respeito, Dialogo e Trabalho 
Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal:Riad:a na Setor Financeiro da Secretaria 

Municipal de Itupiranga, situado na AV.I4 DE JULHO, 12, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancaria 

creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30D (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem 

de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao 

CONTRATANTE. 

O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada 

parcela. 

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=1xNxVP 

onde: 

EM = Encargos moratórias; 

N 	= 	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: 

VP 	= Valor da parcela pertinente a ser paga; 

1 	= 	Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = TX ==> 1 = (6/100) => I = 0,00016438 

	

365 	 365 

TX - Percentual da taxa anual = 6% 

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

5.3 - 	O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 

go servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto 

Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. 	O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casas previstos na Lei n.° 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. 	No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 

suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos I' e 2°, da Lei n.° 8.666/93. 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários; e 

1.2 - 	nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de 

acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES 

Tiago P 
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P1111""cr  Estado 

 

Prefeitura 11/lueicioal deItuniranoa 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Respeito, Dialogo e Trabalho 

O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 

CONTRATADA à multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CON 1 RATAN I E pelos prejuízos resultantes e após 

ao decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subam anterior. 

Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens I e 2 desta 

cláusula: 

II - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

3.2 - 	pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado. 

caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e 

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data de rejeição. 

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 

Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei 	8.666/93. 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior. devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das 

penal idades mencionadas. 

is 6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8,666/93. 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (irbita) dias corridos; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autorida e co etente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

Av. 14 de Julho, 12- Condo - ltupiranga - PA - CEP: 68.580-00 
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Estado do Pará 
Prefeitura IVIunicioal cie Ituoirainua 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Respeito. Dialogo e Trabalho 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

I. 	Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.° 	, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas 

e julgadas no Foro da cidade de ITUPIRANGA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado. lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das panes. CONTRATANTE e CONTRATADA, 

e pelas testemunhas abaixo. 

ITUPIRANGA - PA, em 	de 	 2020. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

2. 

Av. 14 de Julho, 12- Centro - Itupiranga - PA - CEP: 68.580-00 
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