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ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA 

 

QUADRO SÍNTESE DE INFORMAÇÕES BÁSICAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-02/2020-SEMS-CPL-PMB 

Data de abertura: 24/07/2020 às 08h00min, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto: AQUISIÇÃO  DE UM VEICOLO MICRO-ÔNIBUS 0KM ADAPTADO PARA O 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE 
DE LOCOMOÇÃO. AFIM DE ATENDER AS NESCECIDADES DA POPULAÇÃO DE 
BONITO/PA. 

SRP? 

☒Sim Não 

Valor total estimado: 

R$296.000,00 Adjudicação: 

POR ITEM 

Itens exclusivos ME/EPP? 

☐ Sim ☒Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐ Sim ☒Não 

Decreto 7.174? 

☐ Sim ☒Não 

Vistoria? 

☐ Obrigatória ☐Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐ Sim ☒Não 

Margem de preferência? 

☐ Sim ☒Não 

Prazo para envio da proposta e documentação: 
Atéadataehorárioestabelecidosparaaberturadasessãopública,ouseja,até20/07/2020às09h00min. 

 
Pedidos de esclarecimentos e impugnações: 
Até três dias uteis anteriores à data de abertura, ou seja, até o dia 15/04/2020, para o endereço: 
bonitocpl@gmail.com. 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões eletrônicos da PMB/PA pelo endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em 
andamento 
> Cód. UASG “980431”. 

O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e também no portal da 
transparência da Prefeitura Municipal de Bonito, endereço:http://bonito.pa.gov.br/, 
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O MUNICÍPIO DE BONITO, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF n°. 
05.149.083/0001-07, por meio de Seu Prefeito Municipal, Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, designados pela Portaria n° 0001/2020-
GPMB, de 10.01.2020, torna público aos interessados, que fará realizar Licitação, na 
Modalidade 
PREGÃOnaformaELETRÔNICA,dotipo“MENORPREÇOPORITEM”,nostermosdaLei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024/219, de 20 de 
setembro de2019, DecretoMunicipalnº.03/2020-GPMB,de10 dejaneirode2020, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando- se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas nesteEdital. 

Data da sessão: 20/07/2020 

Horário: 09h00min (horário de Brasília - DF) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br) 

1. DOOBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO  DE UM VEICOLO MICRO-ÔNIBUS 0KM ADAPTADO PARA O 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E 
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. AFIM DE ATENDER AS NESCECIDADES DA 
POPULAÇÃO DE BONITO/PA. 

1.2. A licitação será em ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência – 
Anexo I desteEdital. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR ITEM”, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações doobjeto. 

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas 
no CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão asúltimas. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOSPARTICIPANTES  
O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por 
seu Interino de Secretário o Sr. PAULO JOSÉ ARAÚJO JUNIOR. 

2.1. Não haverá órgãosparticipantes. 

3. DOCREDENCIAMENTO  

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 
formaeletrônica. 
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-02/2020 
(Processo Administrativo n°. 21/2020) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
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senha pelo interessado 

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

3.4. Olicitanteresponsabiliza-
seexclusivaeformalmentepelastransaçõesefetuadasemseu nome, e assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticadosdiretamenteouporseurepresentante,excluídaaresponsabilidadedoprovedor
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornemdesatualizados. 

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NOPREGÃO  

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema deCadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de2006. 

4.3. Qualquer empresa, enquadrada ou não como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, poderá apresentar proposta (participar) para o ITEM 01 (LIVRE 
CONCORRÊNCIA) do Termo deReferência. 

4.4. Não poderão participar desta licitação osinteressados: 

4.4.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Bonito e Secretarias municipais, durante o prazo da 
sanção aplicada, na forma da legislaçãovigente; 

4.4.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida suareabilitação; 

4.4.3. LicitantesproibidosdecontratarcomoPoderPúblico,emrazãododispostonoart. 
72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

4.4.4. LicitantesproibidosdecontratarcomoPoderPúblico, nostermosdoart.12daLei 
nº8.429/92; 
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Nota explicativa: O TCU considerou que a ocorrência de “empresas com sócios em comum que 
apresentam propostas para o mesmo item de determinada licitação” e a “existência de licitantes 
reiteradamente desclassificados por não atenderem aos editais ou não honrarem suas propostas” 
sugerem o possível enquadramento nas condutas tipificadas o art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e que é 
necessária a instauração de processo administrativo “...com vistas à apenação das empresas que 
praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002... [que] tem caráter 
abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao 
procedimentolicitatórioeàexecuçãodaavença”,concluindoqueosresponsáveispelosprocedimentos 
licitatórios poderão ser responsabilizados em caso de omissão (Acórdão nº754/2015-Plenário). 

4.4.5. EstrangeirosquenãotenhamrepresentaçãolegalnoBrasilcompoderesexpressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.4.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da 
Lei nº 8.666/93; 

4.4.6.1. Entende-sepor“participaçãoindireta”aquealudeoart.9ºdaLeinº8.666/93a 
participaçãonocertamedeempresaemqueumadaspessoaslistadasnomencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento 
técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 
processolicitatório. 

4.4.7. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja 
pertinente e compatível com o objeto destaLicitação; 

4.4.8. Licitantes estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 
dissolução ouliquidação; 

4.4.9. Sociedadesintegrantesdeummesmogrupoeconômico,assimentendidasaquel
as que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão 
apresentar 
propostasparaomesmoLOTE/ITEM),ouqueutilizemrecursosmateriais,tecnológicoso
u humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico emcomum; 

4.4.10. Entidadesempresariaisqueestejamreunidasemconsórcio,qualquerquesejas
ua forma deconstituição; 

 
4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintesdeclarações: 

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, 
de2006,estandoaptaausufruirdotratamentofavorecidoestabelecidoemseusarts.42a 

NotaExplicativa:Opresenteeditalnãoprevêascondiçõesdeparticipaçãodeempresasreunidasem 
consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação 
são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o 
presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde 
ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a 
vedação descrita no subitem 4.4.10acima. 
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49. 

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

4.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrênciasposteriores; 

4.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e 
nãoempregamenorde16anos,salvomenor,apartirde14anos,nacondiçãodeaprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, daConstituição; 

4.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de2009. 

4.5.6. Adeclaraçãofalsarelativaaocumprimentodequalquercondiçãosujeitaráolicitan
te às sanções previstas em lei e nesteEdital. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO  

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

5.2. Oenviodaproposta,acompanhadadosdocumentosdehabilitaçãoexigidosnesteEdit
al, ocorrerá por meio de chave de acesso esenha. 

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

5.4. AsMicroempresaseEmpresasdePequenoPortedeverãoencaminharadocumentaç
ão 
dehabilitação,aindaquehajaalgumarestriçãoderegularidadefiscaletrabalhista,nosterm
os do art. 43, § 1º da LC nº 123, de2006. 

5.5. Incumbiráaolicitanteacompanharasoperaçõesnosistemaeletrônicoduranteasessã
o pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de suadesconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos nosistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento daproposta. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DOS LANCES 

5.8. Osdocumentosquecompõemapropostaeahabilitaçãodolicitantemelhorclassificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 
após o encerramento do envio delances. 

5.9. TodasasreferênciasdetemponoEdital,noavisoeduranteasessãopúblicaobservarão 
o horário de Brasília – DF. 

5.10. Olicitanteseráresponsávelportodasastransaçõesqueforemefetuadasemseunom
e no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
elances. 

6. DO PREENCHIMENTO DAPROPOSTA  
6.1. Olicitantedeveráenviarsuapropostamedianteopreenchimento,nosistemaeletrônic
o, dos seguintescampos: 

6.1.1. Valor unitário contendo apenas 2 (duas) casasdecimais; 

6.1.1.1. O site comprasnet, sítio do presente certame, opera com 4 (quatro) 
casas decimais. Na etapa de lances será considerado tão somente 2 (duas) 
casas decimais para a classificação da proposta mais vantajosa, sob pena de 
desclassificação de proposta. 

6.1.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no 
Termo de Referência para cada item e/oulote; 

6.1.3. Marca; 

6.1.4. Fabricante; 

6.1.5. Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste 
Edital e seus anexos, contendo as quantidades e especificações dos 
produtos de forma detalhada (definidos no Anexo I deste Edital)para o(s) 
qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s) 
unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(ns) que estiver contando, conforme 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, de maneira a demonstrar o completo 
atendimento às características constantes no Termo de Referência. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 
registrado. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dosprodutos. 

6.4. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo desteEdital. 
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados nesteEdital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação 
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesseedital. 

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase deaceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase delances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciadaaetapacompetitiva,oslicitantesdeverãoencaminharlancesexclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado noregistro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valorunitário. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas noEdital. 

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

7.8. Ointervalomínimodediferençadevaloresentreoslances,queincidirátantoemrelação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, 
deverá ser de 1% (um porcento). 

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ofertados por licitantes 
distintos não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivoslances. 

7.9. Seráadotadoparaoenviodelancesnopregãoeletrônicoomododedisputa“aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, comprorrogações. 

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

7.11. Aprorrogaçãoautomáticadaetapadelances,dequetrataoitemanterior,serádedois 
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minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lancesintermediários. 

7.12. Nãohavendonovoslancesnaformaestabelecidanositensanteriores,asessãopúbli
ca encerrar-se-áautomaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, 
poderáopregoeiro,assessoradopelaequipedeapoio,justificadamente,admitiroreiníciod
a sessão pública de lances, em prol da consecução do melhorpreço. 

7.13.1. Emcasodefalhanosistema,oslancesemdesacordocomossubitensanteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério daEconomica 

 

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

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

7.15. Duranteotranscursodasessãopública,oslicitantesserãoinformados,emtemporeal, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação dolicitante. 

7.16. NocasodedesconexãocomoPregoeiro,nodecorrerdaetapacompetitivadoPregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
doslances. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempo 
superioradezminutos,asessãopúblicaserásuspensaereiniciadasomenteapósdecorrida
s vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado paradivulgação. 

7.18. O Critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR ITEM”, 
conforme definido neste Edital e seusanexos. 

7.19. 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 daspropostas. 

7.20. Em relação a LOTES/ITENS não exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema 
identificaráemcolunaprópriaasmicroempresaseempresasdepequenoporteparticipante
s, 
procedendoàcomparaçãocomosvaloresdaprimeiracolocada,seestaforempresademaio
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r porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 
de2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeiracolocada. 

7.21.1. Amelhorclassificadanostermosdoitemanteriorteráodireitodeencaminharuma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 
a comunicação automática paratanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou 
nãosemanifestenoprazoestabelecido,serãoconvocadasasdemaislicitantesmicroempr
esa 
eempresadepequenoportequeseencontremnaqueleintervalode5%(cincoporcento),na 
ordemdeclassificação,paraoexercíciodomesmodireito,noprazoestabelecidonosubitem 
anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, 
serárealizadosorteioentreelasparaqueseidentifiqueaquelaqueprimeiropoderá 

apresentar melhor oferta. 

7.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas delances). 

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos: 

7.25.1. No país; 

7.25.2. Por empresasbrasileiras; 

7.25.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

7.25.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas nalegislação. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostasempatadas. 

7.27. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02h 
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(duas 
horas),envieviasistemaapropostaemúnicoarquivoparatodososLOTES/ITENSvencidos
, 
adequadaaoúltimolanceofertadoapósanegociaçãorealizada,acompanhada,seforocas
o, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste edital e jáapresentados. 

7.28. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTAVENCEDORA  

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao 
máximoestipuladoparacontrataçãonesteeditaleemseusanexos,observadoodispostono 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº.10.024/2019. 

8.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ou, ainda, de pessoas físicas ou 
jurídicas estranhas a ele, para orientar suadecisão. 

8.3. Serádesclassificadaapropostaouolancevencedorcomvalorsuperioraopreçomáxim
o fixado neste edital ou que apresentar preço manifestamenteinexequível. 

8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação 
nãotenhaestabelecidolimitesmínimos,excetoquandosereferiremamateriaiseinstalaçõe
s 
depropriedadedoprópriolicitante,paraosquaiselerenuncieaparcelaouàtotalidadedarem
uneração. 

8.4.1. OsvaloresmáximosaceitáveisparacadaITEMlicitadosãoosconstantesnoitem 
3 (quantitativo/especificações técnicas/valores referenciais de mercado),subitem 
3.1 doTermodeReferência–AnexoIdesteEdital,nãopodendoser,emhipótesealguma, 
superior a essesvalores. 

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

8.4.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá 
serreiniciadamedianteavisoprévionosistemaComprasnetcom,nomínimo,vinteequatr
o horas de antecedência, e a ocorrência será registrada emata. 
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8.4.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 
02h (duas horas), sob pena de não aceitação daproposta. 

8.4.5. Oprazoestabelecidopoderáserprorrogadopelopregoeiroporsolicitaçãoescrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 
pelo pregoeiro. 

8.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundoperdido. 

8.5.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação 
doPregoeiro. 

8.5.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Bonito, Estado do Pará, para o endereço descrito no preâmbulo 
desteedital. 

8.5.2. DentreosdocumentospassíveisdesolicitaçãopeloPregoeiro,destacam-
seosque contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, 
fabricanteeprocedência,alémdeoutrasinformaçõespertinentes,aexemplodecatálogo
s, 
folhetosoupropostas,encaminhadospormeioeletrônico,ou,seforocaso,poroutromeio 
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação daproposta. 

8.5.2.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de finalizar o prazo 
estabelecido, e formalmente aceita peloPregoeiro. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem declassificação. 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao 
licitantequeapresentouolancemaisvantajoso,comofimdenegociaraobtençãodemelhor 
Preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preçomelhor. 

8.7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demaislicitantes. 

8.8. Para os ITENS do Termo de Referência deste Edital, o Pregoeiro poderá 
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Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase 
de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de verificação 
da própria condição de participação na licitação. 

verificar, se houver necessidade a seu critério, no Portal da Transparência do 
Governo Federal, no endereço eletrônicohttp://bonito.pa.gov.br/ e no Portal da 
Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônicohttp://bonito.pa.gov.br/se o 
somatório de 
ordensbancáriasrecebidaspelalicitanteclassificadaprovisoriamenteemprimeirolug
ar, 
relativasaoúltimoexercícioeaoexercíciocorrente,atéomêsanterioraodadatadalicitação, 
fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento 
máximo permitido, conforme art. 3º da Lei Complementar n.º123/2006. 

8.9. Alicitantequeabandonarocertame,deixandodeenviaradocumentaçãoindicadanest
a seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas nesteEdital. 

8.10. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 
falhas apontadas peloPregoeiro. 

8.11. Encerradaaanálisequantoàaceitaçãodaproposta,opregoeiroverificaráahabilitaçã
o do licitante, observado o disposto nesteEdital. 

9. DAHABILITAÇÃO  

9.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, dos Níveis I ao 
IV e VI do cadastro da pessoa jurídica e da documentação complementar 
especificada nesteEdital. 

9.2. As licitantes que não atenderem às exigências do Cadastro de Pessoa Jurídica, 
dos Níveis I ao IV e VI, do SICAF deverão apresentar documentos que supram 
taisexigências. 

9.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual 
descumprimento das vedações elencadas na Condição do subitem 4.4, do item 4 – 
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, mediante consultaao: 

9.3.1. SICAF,afimdeverificaracomposiçãosocietáriadasempresasecertificareventua
l participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº8.666/93; 

9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.3.3. CadastroNacionaldeCondenaçõesCíveisporAtosdeImprobidadeAdministrativ
a, mantido pelo Conselho Nacional de
 Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.3.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –TCU; 

9.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também 
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Nota importante: Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaraçãodaFazendaEstadualoumunicipaldodomicílioousededofornecedor,ououtraequivalente, na 
forma dalei; 

Notaexplicativa:Oartigo193doCTNpreceituaqueaprovadaquitaçãodetodosostributosdevidos dar-se-á 
no âmbito da Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre. A comprovação de inscrição no cadastro de contribuinte e regularidade fiscal 
correspondente (estadual ou municipal) considerará a natureza da atividade, objeto da licitação. A 
exigência de inscrição no cadastro estadual decorre do âmbito da tributação incidente sobre o objeto 
da licitação; tratando-se de compras incide o ICMS, tributoestadual. 

Nota explicativa: Dispõe a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, que: “Art. 16. A 
regularidade, junto ao SICAF, do fornecedor considerado isento dos tributos estaduais ou municipais, 
será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.” 

deseusóciomajoritário,porforçadoartigo12daLein°8.429,de1992,queprevê,dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a 
proibiçãodecontratarcomoPoderPúblico,inclusiveporintermédiodepessoajurídicada 
qual seja sóciomajoritário; 

9.3.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição departicipação; 

9.4. As consultas previstas nas Condições previstas nos subitens 9.3.1 à 9.3.6, 
acima, realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de 
eventual matriz ou filial e de seu sóciomajoritário. 

 

9.4.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou 
empresadepequenoportedeveráapresentartodaadocumentaçãoexigidaparaefeitod
e comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena deinabilitação. 

9.5. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação 
no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da 
seguinte documentaçãocomplementar: 

9.6. CAPACIDADE TÉCNICA: 

9.6.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio 
daapresentação de Atestado(s) (no mínimo um) fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

9.6.1.1. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que 
apresentar(em), no mínimo, 10% (dez por cento) das quantidades estimadas 
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na Licitação para os LOTES/ITENS vencidos de cadaempresas. 

9.6.1.1.1. A adoção deste percentual justifica-se pela necessidade de se 
obter maior segurança no cumprimento dos contratos com a 
administração, pois a aquisição do objeto que ora se licita não pode dar 
margem a erros, o que prejudicaria toda a Administração e população 
municipal de e consequentemente trazendo com isso danos ao 
interessepúblico. 

9.6.1.2. Serãoconsideradososatestadosquecomprovemofornecimentodosprodut
os de objetos similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o 
fornecimento do(s)produto(s). 

9.6.2. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes 
ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como 
aquelas 
quesejamcontroladasoucontroladorasdaempresaproponente,ouquepossuaaomeno
s uma pessoa física ou jurídica que seja sócio desta. E também não serão 
admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seunome. 

9.7. QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.7.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social (2019),jáexigíveiseapresentadosnaformadalei,devidamente registrados 
na Junta Comercial ou registrados eletronicamente na Receita Federal, 
atravésdosistemaSPEDContábil,conformeocaso,eassinadosporumdiretoreum 
profissional habilitado e com registro no CRC, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação daproposta; 

9.7.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentaçãodebalançopatrimonialedemonstraçõescontábeisreferentesaoperío
do de suaexistência; 

9.7.2. CertidãonegativadefalênciaexpedidapelodistribuidordaSededapessoajurídica. 

9.7.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação dasfórmulas: 

 

LG=  
Ativo Circulante + Realizável a LongoPrazo  

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

SG=  
AtivoTotal  

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

LC =  AtivoCirculante  
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Nota explicativa: Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 

 Passivo Circulante 
 

9.7.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 
líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 
ITEMpertinente. 

9.7.5. Asempresasrecémconstituídas,commenosde01(um)anodeexistência,que 

ainda não tenha Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de 
abertura e/ou Demonstração de Resultado contábeis envolvendo seus direitos, 
obrigações e patrimônio 
líquidorelativosaoperíododesuaexistência,devidamenteregistradosnaJuntaComerci
al ou registrados eletronicamente na Receita Federal, através do sistema SPED 
Contábil, conforme ocaso. 

9.8. OUTROSDOCUMENTOS 

9.8.1. Alicitantedeverápreencheremcampoprópriodosistema,sobpenadeinabilitação: 

9.8.1.1. Declaraçãodequenãopossuiemseuquadrodepessoalempregadomenorde 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 

9.8.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 
32 da Lei nº8.666/1993; 

9.8.1.3. Declaração de Proposta Independente(DPI) 

 

9.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, que 
não estejam contemplados no Sicaf, deverão ser apresentados em meio digital pelos 
licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), conforme art. 26 
e do decreto federal10.024/2019. 

9.10. SomentemedianteautorizaçãodoPregoeiroeemcasodeindisponibilidadedosistem
a, será aceito o envio da documentação por e-mailbonitocpl@gmail.com. Posteriormente, o 
Pregoeiro poderá solicitar, caso surja alguma dúvida na análise da autenticidade, os 
documentos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 05 (cinco) dias 
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úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 
(upload) oue-mail. 

9.10.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal 
de Bonito, Estado do Pará, para o endereço descrito no preâmbulo desteedital. 

9.10.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.11. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 
4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 
de2010. 

9.11.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 
ao SICAF. 

9.11.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de até 02h(duas 
horas), documento válido que 
comproveoatendimentodasexigênciasdesteEdital,sobpenadeinabilitação,ressalvad
o o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de2006. 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
doedital. 

9.12.1. Adeclaraçãodovencedoraconteceránomomentoimediatamenteposterioràfa
se dehabilitação. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar aregularização. 

9.13.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da 
divulgação do resultado da fase dehabilitação. 

9.13.2. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública municipal, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação dejustificativa. 
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9.14. Anão-
regularizaçãofiscaletrabalhistanoprazoprevistonosubitemanterioracarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 
reabertura da sessãopública. 

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade damesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido nesteEdital. 

9.17. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 
nome da licitante, com indicação do número de inscrição noCNPJ. 

9.18. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

9.19. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhadosdatraduçãoparalínguaportuguesa,efetuadaportradutorjuramentado,et
ambém devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e 
documentos. 

9.20. Documentosdeprocedênciaestrangeira,masemitidosemlínguaportuguesa,també
m deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório 
de títulos edocumentos. 

9.21. ConstatadooatendimentoàsexigênciasfixadasnesteEdital,alicitanteserádeclarad
a vencedora. 

9.22. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistemaeletrônico. 

10. DA REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA  

10.1. A sessão pública poderá serreaberta: 

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à 
realizaçãodasessãopúblicaprecedenteouemquesejaanuladaaprópriasessãopública
, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que deledependam. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa delances. 

10.2. Todososlicitantesremanescentesdeverãoserconvocadosparaacompanharasess
ão reaberta. 
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10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e e-mail, de 
acordo com a fase do procedimentolicitatório. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTAVENCEDORA  

11.1. Apropostafinaladequadaaoúltimolance,devidamentepreenchidanaformadoAnex
o IV – Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, do(s) licitante(s) 
declarado(s) vencedor(es), bem como todos os documentos que a acompanharem, 
deverá(ão) ser encaminhada(s), no prazo de até 02h (duas horas), a contar da 
solicitação do pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema eletrônico 
Comprasnet edeverá: 

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representantelegal. 

11.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins depagamento. 

11.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no 
decorrerdaexecuçãodocontratoeaplicaçãodeeventualsançãoàContratada,seforocaso. 

11.3.1. Todasasespecificaçõesdoobjetocontidasnaproposta,taiscomomarca,model
o, tipo, fabricante e procedência, vinculam aContratada. 

12. DOSRECURSOS  
12.1. Declaradoovencedoredecorridaafasederegularizaçãofiscaletrabalhistadalicitante 

qualificadacomomicroempresaouempresadepequenoporte,seforocaso,seráconcedido 
o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio dosistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade dorecurso. 

12.2.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo 
Pregoeiro serão apreciados pela autoridadecompetente. 

12.2.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência dessedireito. 

12.2.4. Umavezadmitidoorecurso,orecorrenteterá,apartirdeentão,oprazode3(três) 
diasparaapresentarasrazões,pelosistemaeletrônico,ficandoosdemaislicitantes,des
de logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema 
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eletrônico,emoutrostrêsdias,quecomeçarãoacontardotérminodoprazodorecorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 

12.3. Oacolhimentodorecursoinvalidatãosomenteosatosinsuscetíveisdeaproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital, Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

13. DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursosapresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimentolicitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃOCONTRATUAL  

14.1. Não haverá exigência de garantiacontratual 

15. DO TERMO DECONTRATO  

15.1. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício 
financeiro vigente, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e 
suas alteraçõesposteriores. 
15.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará 
consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de 
contratar com o PoderPúblico. 

 
 

15.2.1. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesteEdital. 

15.2.2. Alternativamenteàconvocaçãoparacomparecerperanteoórgãoouentidadepa
ra aassinaturadoTermodeContrato,aAdministraçãopoderáencaminhá-
loparaassinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seurecebimento. 

15.3. Oprazoprevistonossubitensanteriorespoderãoserprorrogados,poriguaisperíodos
, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pelaAdministração. 

Nota Explicativa: A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 
despesasreferentesàcontrataçãosejamintegralmenteempenhadasaté31dedezembro,parafinsde 
inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de13/12/2011. 
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Notaexplicativa:Oart.64daLein.8.666,de1993,dispõe:“AAdministraçãoconvocaráregularmente o 
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazoecondiçõesestabelecidos,sobpenadedecairodireitoàcontratação,semprejuízodassanções 
previstas no art. 81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato,aceitarouretiraroinstrumentoequivalente,dentrodoprazoestabelecidopelaAdministração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa 
juridicamente plausível, conforme prevê o TCU no Acórdão nº 1793/2011-Plenário, quando 
afirma: “...a não autuação sem justificativa dos referidos processos poderá ensejar a aplicação 
desançõesaosservidoresomissos,conformeprevisãodoart.82daLei8.666/1993”.Nomesmo 
sentido,oTCUaplicoumultaaopregoeiro,nosseguintestermos:“...Alémdisso,opregoeiroignorou 
também previsão editalícia de aplicação de penalidade àquele que não mantiver a proposta. Nesses 
termos, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, rejeitou, no ponto, as alegações de defesa do 
pregoeiro,parajulgarirregularessuascontas,aplicando-lheamultacapituladanoincisoIdoart.58da Lei 
8.443/92” Acórdão nº 3261/2014-Plenário(26.11.2014). 

15.4. AntesdaassinaturadoTermodeContrato,aAdministraçãorealizaráconsulta“online” 
ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, 
cujos resultados serão anexados aos autos doprocesso. 

15.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizarasuasituaçãoperanteocadastronoprazodeaté05(cinco)dias,sobpenade 
aplicação das penalidades previstas no edital eanexos. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DAFISCALIZAÇÃO  

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência e minuta do contrato, anexos desteedital. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA  

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência e minuta docontrato. 

18. DOPAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência 
eletrônica, em 
contadetitularidadedaempresacontratada,que,deveráserinformadanapropostadepreç
os a ser apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente 
antes da contratação. 

18.1.1. Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a 
proposta, conforme mencionado no subitem 18.1, acima, esta ausência não 
implicará na desclassificação dalicitante. 

18.1.2. Casohajaalteraçãodecontacorrente,acontratadadeveráinformaracontratant
e a nova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão 
da Nota Fiscal para que seja realizado opagamento. 

18.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscalapresentada. 
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18.3. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência 
eletrônica, em conta de titularidade da Empresa contratada, que, deverá ser 
informada na proposta de preços a ser apresentada na sessão pública do processo 
licitatório, ou posteriormente antes dacontratação. 

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por 
exemplo,obrigaçãofinanceirapendente,decorrentedepenalidadeimpostaouinadimplên
cia, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
aContratante. 

18.5. Olicitanteficaobrigadoaemitirtantasquantasforemasnotasfiscaisnecessárias,haja 
vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a 
necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Departamento ou Setor 
damesma. 

18.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária parapagamento. 

18.7. Antesdecadapagamentoàcontratada,serárealizadaconsultaaoSICAFparaverific
ar a manutenção das condições de habilitação exigidas noedital. 

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias, regularize 
suasituaçãoou,nomesmoprazo,apresentesuadefesa.Oprazopoderáserprorrogadoum
a vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seuscréditos. 

 

18.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampladefesa. 

18.11. Havendoaefetivaexecuçãodoobjeto,ospagamentosserãorealizadosnormalmen
te, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 
situação junto aoSICAF. 

18.12. Somentepormotivodeeconomicidade,segurançanacionalououtrointeressepúbli
co de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
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Comete 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 

18.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

18.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e 
contribuiçõesabrangidosporaqueleregime.Noentanto,opagamentoficarácondiciona
do à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida LeiComplementar. 

18.14. 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da 
seguintefórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
   ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 
6% 

365 

18.15. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-
CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade 
certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio 
eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato 
deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou 
representante(s) da(s)Empresa(s). 

18.15.1. Ousodecertificadodigitaledarespectivasenhaporpessoaquenãosejaotitular 
responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penalvigente. 

18.16. A contratada deverá obedecer fielmente as exigências contidas no Termo de 
Referência – Anexo I e Minuta do Contrato – Anexo III, ambos desteEdital. 

 

 
19.1. infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002,o 
licitante/adjudicatário que: 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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19.1.1. Não assinar o termo de contratoquando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota deempenho; 

19.1.2. Apresentar documentaçãofalsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos nocertame; 

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução doobjeto; 

19.1.5. Não mantiver aproposta; 

19.1.6. Cometer fraudefiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modoinidôneo; 

19.1.8. Considera-
secomportamentoinidôneo,entreoutros,adeclaraçãofalsaquantoàs 
condiçõesdeparticipação,quantoaoenquadramentocomoME/EPPouoconluioentreo
s 

 
lances. 

19.1.9. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Bonito, Estado 
do Pará, comunicará o fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça, para as providênciasdevidas. 

19.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem 
anteriorficarásujeito,semprejuízodaresponsabilidadecivilecriminal,àsseguintessançõe
s: 

19.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) ITEM(ns) 
prejudicado(s) pela conduta dolicitante; 

19.2.2. ImpedimentodelicitaredecontratarcomaUniãoedescredenciamentonoSICAF
, pelo prazo de até 5 (cinco)anos; 

19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

19.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999. 

19.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.5. Para os fins da infração elencada no subitem 19.1.7, acima reputar-se-ão 
inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 
nº8.666/93. 

licitantes,emqualquermomentodalicitação,mesmoapósoencerramentodafasede 
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19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas noSICAF. 

19.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na 
Minuta doContrato. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO  

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, ou seja, até às 17:00 do dia 15/04/2020, qualquer pessoa física ou jurídica, 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. Os prazos 
são imutáveis, qualquer que seja sua forma de envio, tanto eletrônica quanto via 
protocolo daPrefeitura. 

20.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-
mailbonitocpl@gmail.comou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
descrito no preâmbulo desteedital. 

20.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento 
daimpugnação. 

20.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo delicitação. 

20.2.2. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas, conforme DecretoMunicipalnº.03/2020-
GPMB,de10 dejaneirode2020. 

20.2.3. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 
dias 
úteis,contadodadataderecebimentodopedido,epoderárequisitarsubsídiosformaisao
s responsáveis pela elaboração do edital e dosanexos. 

20.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e aadministração. 

20.2.5. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste 
certame. 

20.3. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro 
serão 
entranhadosnosautosdoprocessolicitatórioeestarãodisponíveisparaconsultaporqualqu
er interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico para osinteressados. 

21. DAS DISPOSIÇÕESGERAIS  

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
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estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, peloPregoeiro. 

21.2. Nojulgamentodaspropostasedahabilitação,opregoeiropoderásanarerrosoufalha
s 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 eclassificação. 

21.3. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a 
inabilitação do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e 
trabalhistaapresentadosporME’souEPP’s,conformedescritonoitem9,subitem9.13dest
e Edital). E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso, será 
considerado o prazo como de até 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista 
para início da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que 
tenham validadeindeterminada. 

21.3.1. O prazo de validade de documentos citado no item acima, é para qualquer 
documento apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, 
inclusive, quando necessário, para os documentos que acompanharem as 
propostas depreços. 

21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito àcontratação. 

21.5. Ficavedadaàcontratadaasubcontrataçãototaldoobjetodestalicitação,assimcoma 
parcial acima do limite permitido pelaAdministração. 

21.6. 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 
dacontratação. 

21.7. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a 
inclusãoposteriordeinformaçãooudedocumentosquedeveriamtersidoapresentadospar
a fins de classificação ehabilitação. 

21.8. O Município de Bonito, por intermédio da autoridade competente, poderá 
revogar ou anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, 
sem que disso decorra para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas 
ou qualquer indenização. 

21.9. A Prefeitura Municipal de Bonito, através do(a) pregoeiro(a), poderá declarar 
este Pregão (ou algum ITEM/LOTE do Termo de Referência deste Edital) como 
deserto e/ou fracassado, quando nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das 
especificações deste Edital, (até mesmo se apresentar(em) documentos de 
habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha falta 
decompetição 

21.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
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suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processolicitatório. 

21.11. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, 
ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos 
ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgarnecessário. 

21.12. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das 
normas deste Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares que a regem. 

21.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á odia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se 
os prazos somente em dias de expediente normal da Administração. 

21.14. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizadapelaICP-Brasil,nostermosdaMedidaProvisórianº2.200-
2,de24deagosto 
de2001,serãorecebidosepresumidosverdadeirosemrelaçãoaossignatários,dispensan
do- se o envio de documentos originais e cópias autenticadas empapel. 

21.15. Aplicam-seàscooperativasenquadradasnasituaçãodoart.34daLeinº11.488,de 
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

21.16. Odesatendimentodeexigênciasformaisnãoessenciaisnãoimportaráoafastament
o do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interessepúblico. 

21.17. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as desteEdital. 

21.18. As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e 
caso haja divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Leiprevalecerá. 

21.19. Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, 
será considerado o específico eválido. 

21.20. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de 
publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente 
estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aoslicitantes. 

21.21. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniênciadaPrefeituraMunicipaldeBonito,semprejuízododispostonoart.4°,inciso V, 
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da Lei nº 10.520/2002. 

21.22. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços 
eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG
 980431);www.Bonito.pa.gov.br(portal da transparência da Prefeitura Municipal 
de Bonito)ewww.tcm.pa.gov.br/portal-lic-
publico(MuraldelicitaçõesdoTCM/PA),etambém 
poderãoserlidose/ouobtidosnoendereçodescritonopreâmbulodesteEdital,nosdiasúteis 
deexpedientenaPrefeituraMunicipaldeBonito/PA,nohoráriodas08:00às17:00horas, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aosinteressados. 

22. DOSANEXOS  

22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintesanexos: 

22.1.1. ANEXO I – Termo deReferência; 

22.1.2. ANEXO II – Minuta de Termo deContrato; 

22.1.3. ANEXO III – Modelo de Proposta dePreços. 

23. DOFORO  

23.1. AsquestõesdecorrentesdaexecuçãodesteInstrumento,quenãopossamserdirimid
as 
administrativamente,serãoprocessadasejulgadasnaJustiçaComum,noForodacidaded
e Bonito/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo 
nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, c/c § 2º da ConstituiçãoFederal. 

 
 
 
 

 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO 
Pregoeira Suplente da CPL – PMB 
         Portaria nº 001/2020 – GPMB 
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ANEXO I 
 

 TERMO DEREFERÊNCIA  
ITEM DESCIRÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 

Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros 
com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, 
de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade 
de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais 
motorista);ar condicionado, sistema de TV visível para todos 
com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para 
embarque e desembarque com plataforma elevatória 
veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona 
para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança 
abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com 
saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; 
iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de 
potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção 
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção 
hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar 
com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola 
parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; 
Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e 
amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; 
tanque com capacidade mínima de 90 litros 
 

UNID 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 05.149.083/0001-07  

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000 
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213 

 ÍNDICE  
1. DOOBJETO 3 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 3 

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS /VALORESREFERENCIAIS 4 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTADE PREÇOS 5 

5. LOCAISDE ENTREGA 6 

6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO/EXECUÇÃODOCONTRATO 7 

7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIADOCONTRATO 7 

8. RESPONSABILIDADESDOCONTRATADO 8 

9. DA RESPONSABILIDADEDACONTRATANTE 8 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EDOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 8 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO 9 

12. CONSIDERAÇÕESGERAIS 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DOOBJETO  
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O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como finalidade promover a eventual aquisição de 
Equipamentos/Materiais Permanente, Objeto: Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte 
de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a 
resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) 
cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit 
Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma 
elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com 
deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no 
teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor 
diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 

1.1. Nm (kgf.m);injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; 
direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; 
Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e 
amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou 
tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; 
Tanque com capacidade mínima de 90 litros. Prefeitura Municipal de Bonito, 
Estado do Pará, CONVÊNIO N° 11759.577000/117002 celebrado com a 
SEC.MUN.DE SAÚDE.   

1.2. A empresa licitante deverá elaborar proposta de preço conforme as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência. Ressaltamos que a 
proposta de preço deverá se 
referiraosItensobjetodoEditaldeLicitação,porémnoquantitativointegraldosItensco
tados, pois não serão aceitas propostas que contemplem quantitativosparciais. 

2. DASJUSTIFICATIVAS  

2.1. O município de Bonito está à 3 h 3 minda capital, Belém-Pa, 
aproximadamente 149,4 km) via Rod. Bernardo 
Sayão.OMunicípiopertenceaRegiãoNordesteParaense chamado de Baixa 
Tocantins, abrangendo uma área de 36.024,20 Km e constituída de  
municípios:  Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Ourém, São Miguel do 
Guamá e Santa Maria do Pará.SegundooIBGEapopulaçãoestimadaéde 
15 563 (2016)eadoúltimocenso(2010)é99.859habitantes,total63.443. 

2.2. A aquisição do Veículo será contratado por meio de processo licitatório, na 
modalidade 
dePregãoEletrônico,observandoosdispositivoslegais,notadamenteosprincípiosd
alein°. 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto federal n°. 10.024/19 de 20 de 
setembro de 2019, DecretoMunicipalnº.03/2020-GPMB,de10 
dejaneirode2020,LeiFederaln°.8.666,de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

2.2.1. A escolha da modalidade licitatória denominada Pregão Eletrônico, para 
a realização desteprocessolicitatóriojustifica-
sepelamaiorrapidezemsuaexecuçãoepelapossibilidade de se obter preços mais 
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vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de 
reduzir preços durante o próprio processo deescolha. 

2.3. AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaaAdministraçãoacontratar,faculta
ndo-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade decondições. 

3. QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORESREFERENCIAIS  

3.1. OsobjetosdesteTERMODEREFERÊNCIAestãodistribuídos,conformeplanilhaabaixo: 
 

TABELA 2 – VEÍCULO AUTOMOTOR 
(Item 1 – Livre Concorrência) 

1.009       Aquisição de Veiculo/Ambulância 

4.4.90.52.00       Equipamentos e material 
permanente 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VLR UNT 

ESTIMADO 
VLR 
TOTAL 
ESTIMA
DO 

 
 

01 

 
Micro-ônibus 0km adaptado para o 
transporte de passageiros com 
deficiência tipo cadeirante e 
dificuldade de locomoção, de 
acordo com a resolução CONTRAN 
316/09, (capacidade de 20 a 24 
passageiros, já incluso 01 (um) 
cadeirante mais motorista);ar 
condicionado, sistema de TV visível 
para todos com Kit Multimídia, porta 
pacote ; porta lado direito para 
embarque e desembarque com 
plataforma elevatória veicular; 
janelas com vidros móveis com 
guarnição; poltrona para motorista 
com deslocamento lateral; cinto de 
segurança abdominal para todas as 
poltronas; tomada de ar no teto com 
saída de emergência acoplada; 
vidro vigia na traseira; iluminação 
interna; motor diesel com no 
mínimo de 150 cv de potência e 
torque mínimo de 450Nm (kgf.m); 
injeção eletrônica; mínimo 5 
marchas a frente e 01 a ré; direção 
hidráulica ou elétrica ; tacógrafo 
original de fábrica; freio a ar com 

 
 

Und 

 
 

1,00 
296.000,0 
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ABS; Suspensão dianteira e traseira 
com mola parabólica ou 
trapezoidais e amortecedores 
telescópicos; Suspensão traseira 
com mola parabólica ou 
tratrapezoidais e amortecedores 
telescópicos; PBT mínimo de 7 
toneladas; tanque com capacidade 
mínima de 90 litros 

VALORTOTAL: 
 

 
Obs.: ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores 
telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores 
telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros 
 
 
 

 
RAIMUNDA ELIETE LIMA JEREMIAS 

Fiscal de 
Contrato Portaria 
01/2020– GSMB 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEPREÇOS  

4.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos 
produtos, como: especificação completa dos produtos descritos no item 3 deste 
Termo acima, com a 
quantidadesolicitada,ovalorunitárioetotal,emmoedanacional,emalgarismoeporex
tenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e 
demais despesas que 
incidamdiretaouindiretamentesobreocontrato,mesmoquenãoestejamregistrados
nestes documentos; 

4.2. O pregoeiro poderá se valer de análise técnica dos produtos antes da 
adjudicação do 
objetoehomologaçãodoprocessolicitatórioe,assim,rejeitarapropostacujasespecifi
cações não atenderem aos requisitos mínimos constantes dos Itens 3 deste 
Termo deReferência. 

4.3. SeráconsideradavencedoraaempresacujapropostacontenhaomenorvalordoItem, 

desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital de 
Pregão. 

5. ESTRATÉGIA DEFORNECIMENTO  

5.1. O produto deverá ser entregue nas dependências da Secretaria Municipal deSaúde 
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,ruaRhte passarinho,–Centro,Bonito. O produto deverá ter garantia mínima de 
12 (doze)meses. 

a) O prazo máximo para entrega dos produtos será de 60 (sessenta) dias úteis, 
contado a partir do dia seguinte à data do recebimento pela adjudicatária, da 
Ordem de compra, ou instrumentoequivalente. 

b) Os Responsáveis da Unidade Requisitante da Prefeitura de Bonito deverão 
recusar o recebimento do produto que estiver em desacordo com o pedido, 
bem como com as especificações constantes deste Termo de Referência, que 
serão devolvidos e descontados da fatura/notafiscal. 

c).Correporcontadeadjudicatária,qualquerprejuízocausadoaoprodutoemdecorrê
nciado transporte. 

d) O(s) Responsável(eis) da Unidade Requisitante efetuará(ão) vistoria no ato 
da entrega, avaliando as condições físicas do produto. Caso estas condições 
não sejam satisfatórias ou em desacordo com as normas brasileiras e 
especificações, a remessa deverá ser devolvida ou recusada, devendo ser 
substituída por outra, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data da 
devolução ou da comunicação para troca formal, independentemente da 
aplicação das penalidadesprevistas. 

e) A unidade requisitante não poderá receber produto diferente daquele objeto 
do termo de referência ou em desacordo com as especificações técnicas. 

5.2. Orecebimentoprovisórioserárealizadonoatodaentregadosprodutos,mediante
recibo, não configurando aceite, feito por servidor lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde. Executado o objeto será recebido na forma prevista no art. 
73, inciso II, alíneas "A" e "B" da lei nº 8.666/93 após a conferência quantitativa 
e qualitativa devidamente atestada na Nota Fiscal correspondente, não 
excluindo a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético- profissional. 

5.3. Salvo a exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o aceite referente ao 
recebimento definitivo será processado em até cinco dias contados do 
recebimento da NotaFiscal. 

5.4. Na hipótese de irregularidades em relação ao material fornecido, a 
Administração 
Contratante,somenteosreceberáemcaráterdefinitivomediantetermocircunstancia
do,após as correções promovidas pelo Contratado e após reverificação 
realizada pela Administração, por intermédio do Servidorresponsável; 

5.5. Ainda que o material seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na 
forma da lei, a responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e 
segurança domesmo; 

5.6. Osmateriaisdeverãosernovosesemutilizaçãoanterior,livresdedefeitos,imperf
eições e outros vícios que impeçam ou reduzam a sua usabilidade, devendo 
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apresentar-se nas embalagens originais dos fabricantes, adequadamente. 

5.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, 
que venham 
asofrerseusempregados,terceirosouaCONTRATANTE,emrazãodeacidentedeaç
ão,ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de 
quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e armazenamento 
dematerial. 

5.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, 
comprovadamente, provocado por uso indevido. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO/EXECUÇÃO DOCONTRATO  

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO para o recebimento, 
acompanhamento e fiscalização do contrato: 

 
 

 
RAIMUNDA ELIETE LIMA JEREMIAS 

Fiscal de 
Contrato Portaria 
01/2020 - GSMB 

 

7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DOCONTRATO  

7.1. Para o fornecimento dos produtos, será formalizado Contrato 
Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, 
obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital 
de licitação, deste Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa 
consideradavencedora. 

7.2. A empresa beneficiária adjudicatária deverá firmar o contrato no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após aconvocação. 

7.3. Ocontratoterávigênciaapartirdadatadesuaassinatura,até31dedezembrode20
20. O contrato poderá ainda, ser prorrogado em conformidade com a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

7.4. O início da vigência iniciará no primeiro dia útil após a data de assinatura 
do contrato e encerrará em dia normal de expediente no órgãocontratante. 

7.5. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante 
deste Termo de Referência. 

7.6. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas neste 
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Termo de 
ReferênciaeMinutadoContrato,sendoqueestaúltimaserádeacordocomminutapro
posta pelo Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 
Bonito e será anexada aoEdital. 

8. RESPONSABILIDADES DOCONTRATADO  

8.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Secretaria 
deSaúde. 

8.2. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto em desacordo comas 

especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou má 
qualidade. 

8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, incluindo 
seus prepostos, funcionários esubempreiteiros. 

8.4. Responsabilizar-se pela fiel execução do contrato nos prazos e 
horáriosestabelecidos. 

8.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
Administração, durante a execução docontrato. 

8.6. Aceitarnasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimosousupressõesquesef
izerem 
necessários,até25%(vinteecincoporcento)dovalorinicialatualizadodocontrato,naf
orma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alteraçõesposteriores. 

8.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas nalicitação. 

8.8. Para assinatura do contrato  a  Empresa  deverá possuir  certificação  
digital  e-CNPJ  do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por 
autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira  (ICP- Brasil), com validade  de um a três anos, contendo o 
endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo 
certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado 
digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s)Empresa(s). 

8.9. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja 
o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação 
penalvigente. 

8.10 Os veículos deverão ser entregues com as taxas de emplacamento pagas, 
veículo emplacado, com seguro obrigatório DPVAT pagos e com certificado e 
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registro de licenciamento de veículos devidamente pagos. 

9. DA RESPONSABILIDADE DACONTRATANTE  

9.1. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, 
e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas, emitidos e atestados os 
recebimentos dos produtos por servidor designado pela CONTRATANTE, 
responsável pela fiscalização docontrato. 

9.2. Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos, e a execução docontrato. 

9.3. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na 
execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem 
daContratada. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA  

10.1. OpagamentoseráefetuadopelatesourariadaSecretariaMunicipaldeAdministr
açãoe Tesouro até o 30º (trigésimo) dia após os produtos serem entregues, 
conferidos e recebidos pela Fiscalização daContratante. 

10.2. Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação da respectiva 
Nota Fiscal e Recibo correspondente, devidamente atestado o recebimento 
peloresponsável. 

10.3. AsdespesasdecorrentesdopresenteTermocorrerãoàcontadaseguinteclassif
icação funcional programática e categoriaeconômica: 

 

ORÇAMENTO 2020  

Órgão...:  Prefeitura Municipal de Bonito 
1.009       Aquisição de Veiculo/Ambulância 
4.4.90.52.00       Equipamentos e material permanente 
 
 

PAULO JOSÉ ARAÚJO JUNIOR 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
10.3.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da 
Lei Orçamentáriavigente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO  

11.1. Serão exigidos na licitação os requisitos de habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, 
regularidadetrabalhista,qualificaçãotécnica,qualificaçãoeconômico-
financeiraedeclaração de que não emprega menor, nos termos dispostos 
noEdital; 

11.2. Conformeoparágrafo4°doartigo62daLein°8.666/93esuasalterações,édispe
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nsável o termo de contrato e facultada a substituição, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive assistênciatécnica. 

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

11.4. A maior ou menor pontuação obtida pelas empresas licitantes não terá 
qualquer 
nfluêncianasuaclassificaçãofinal,servindoapenasparahabilitaçãoounãodaspropo
nentes. 

11.5. Parasociedadesanônimas,obalançodeveráserapresentadoemcópiaautentic
adada publicação do balanço em diário oficial de grande circulação da sede 
daLicitante. 

11.6. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não 
tenha Balanço 
Finaldeexercício,deverãoapresentarBalançodeaberturae/ouDemonstraçãodeRe
sultado 
contábeisenvolvendoseusdireitos,obrigaçõesepatrimôniolíquidorelativoaoperíod
odesua existência. 

11.7. A qualificação técnica consistirá em comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestados fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ouprivado. 

11.8. Será considerado compatível com a quantidade o atestado que 
apresentar, no mínimo, 10% (dez por cento) das quantidades estimadas na 
licitação, para cada item que o licitante estiverparticipando. 

11.9. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seunome. 

12. CONSIDERAÇÕESGERAIS  

12.1. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares que a regem. 

12.2. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Bonito 
comunicará o 
fatoàSecretariaNacionaldeDireitoEconômicodoMinistériodaJustiça,paraasprovid
ências devidas. 

12.3. É facultado ao(a) Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
em especial quanto à 
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veracidadedasdeclaraçõesfeitasouapresentadasemrazãodocumprimentodasexi
gências do Edital de Licitação e seusanexos. 

12.4. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas noEdital. 

12.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e 
Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
Iniciando-se e vencendo- se os prazos somente em dias de expediente normal 
daAdministração. 

12.6. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto deste Termo de 
Referência, assim com a parcial acima do limite permitido pelaAdministração. 

12.7. Ficaasseguradoodireitodolicitantecontratadoterseuspreçosreajustados,des
deque, 
paratanto,sejafeitopedidoformalàAdministraçãodemonstrandoodesequilíbrioeco
nômico- 
financeiro,emrazãodamajoraçãooualteraçãodabasedecálculoparacobrançadetri
butos que venham a incidir sobre os produtosnegociados. 

12.7.1. OíndiceaseraplicadoemcasodereajustamentodepreçoseráoÍndiceNacion
alde Preço do Consumidor(INPC). 

12.7.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelaAdministração. 

12.7.3. Olicitanteficaobrigadoaemitirtantasquantasforemasnotasfiscaisnecessári
aspor fornecimento,hajavistaqueofornecimentodar-se-
ámedianteprestaçãocontínuaefuturade acordo com a necessidade da 
Secretaria de saúde, Departamento ou Setor damesma. 

12.8. Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a decisão do (a) 
Pregoeiro(a) no processo de exame, esclarecimento, avaliação e comparação 
das propostas de preços e em decisões concernentes à contratação, poderão 
resultar na rejeição da proposta dessa concorrente. 

12.8.1 Somente serão aceitas sugestões de licitantes com o simples intuito de 
alertar o(a) Pregoeiro(a) em suasdecisões. 

12.9. EsteTermodeReferênciaeosseusanexossãocomplementaresentresi,demod
oque qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita 
em outro, será considerado específico eválido. 

Bonito – Pará, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

 
PAULO JOSÉ ARAÚJO JUNIOR 
Secretaria - saúde Decreto 06/2017-GPMB 
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Com fundamento no art. 7º, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.666/93, APROVO o 

presente Termo de Referência no valor global de R$ 296.000,00 (duzentos e 
noventa e seis mil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .......... 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-02/2020-SEMS 
(Processo Administrativo n°. 21/2020) 
 

TERMO DE CONTRATO DE 
COMPRA, FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BONITO E A EMPRESA................ 

 
Pelo presente instrumento celebrado em decorrência de licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico n° 9-02/2020, de um lado o Município de Bonito, sob o 
CNPJ nº  05.149.083/0001-07,comsedeàAv.Chales 
assad,n°.399,BairroCentro,CEP:68.645- 000 – Bonito-PA, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, SILVIO MAURO RODRIGUES 
MOTA,  portador  do  RG  nº.......................  eCPFnº .................................................... , 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado,a empresa .............. ,inscrita 
noCNPJ/MFsobon°....................,comsedeà.........................,aseguirdenominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu ..............., ...............,CPFn° ............ , 
Carteira de identidade n°........................., ajustam o fornecimento abaixo 
especificados, mediante as cláusulas e condições seguintes: tendo em vista o 
que consta no Processo Administrativo nº 21/2020 e em observância às 
disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº. 9-02/2020-SEMS-CPL-PMB, mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas. 
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As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para 
entrega do bem descrito na Cláusula primeira deste Termo, objeto do Processo 
Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9-02/2020-SEMS-CPL-PMB, autorizado 
mediante Termo de Homologação constante nos autos do referido processo, 
mediante os termos e condições a seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA –OBJETO  

1.1. OobjetodopresenteTermodeContratoé a aquisição  de um veicolo MICRO-
ÔNIBUS 0KM ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM 
DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. AFIM 
DE ATENDER AS NESCECIDADES DA POPULAÇÃO DE 
BONITO/PAconformeespecificaçõesequantitativosestabelecidosnoEditaldoPreg
ão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente detranscrição. 

1.2. Discriminação doobjeto: 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO MARCA 

UNIDADE 
DE 
MEDIDA 

QUANTIDAD
E 

VALOR 
– 
R$ 

1      
2      
3      

2. CLÁUSULA SEGUNDA –VIGÊNCIA  

2.1. O Contrato tem a vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, 
contadodadatadesuaassinaturaaté31dedezembrode2020,deacordocomascondi
ções estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de1993. 

2.1.1. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde 
que as despesas referentes à contratação sejam integralmente 
empenhadas até 31 de dezembro. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA –PREÇO  

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$............( ......................... ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto dacontratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SECRETARIA 
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MUNICIPAL DE 
SAÚDE,paraoexercíciode2020,conformeitem10doTermodeReferência–Anexo I 
do Edital Pregão Eletrônico n°.9-01/2020. 

Xxxxxxxxxxx 
4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da 

Lei Orçamentária vigente. 

5. CLÁUSULA QUINTA –PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência 
eletrônica, em 
contadetitularidadedaempresacontratada,que,deveráserinformadanapropostade
preços a ser apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou 
posteriormente antes da contratação. 

5.2. O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação será efetuado 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em moeda corrente nacional, por 
meio de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após a entrega das 
mercadorias, verificando-se antes do pagamento, a comprovação de 
regularidade fiscal daContratada. 

5.3. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à 
Contratada, e estaemitiránovafatura,escoimadadaquelasincorreções,abrindo-
se,então,novoprazopara pagamento. 

5.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante 
vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no 
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 
bem como da Nota deEmpenho. 

5.5. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para 
pagamento passará a fluir após a suareapresentação. 

5.6. Opagamentosóseráefetuadoapósacomprovaçãopelacontratadadequeseenc
ontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, 
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e 
Trabalhista -CNDT. 

5.7. O pagamento será efetuado em conta bancaria da empresa fornecedora 
dos produtos, identificadaabaixo: 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 

 
5.8. Casohajaalteraçãodecontacorrente,acontratadadeveráinformaracontratante
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anova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão 
da Nota Fiscal para que seja realizado opagamento. 

5.9. Opagamentosomenteseráautorizadoapósefetuadoo“atesto”peloservidorcom
petente na nota fiscalapresentada. 

5.10. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da 
CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento 
da obrigação doCONTRATANTE. 

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por 
exemplo,obrigaçãofinanceirapendente,decorrentedepenalidadeimpostaouinadi
mplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para aContratante. 

5.12. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais 
necessárias, de 
acordocomanecessidadedaSECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE,Departament
o ou Setor damesma. 

5.13. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto deste Contrato, bem como todos os impostos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante daproposta. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE EALTERAÇÕES  

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas emLei. 

6.2. Eventuaisalteraçõescontratuaisreger-se-
ãopeladisciplinadoart.65daLeinº8.666,de 1993. 

6.3. ACONTRATADAéobrigadaaaceitar,nasmesmascondiçõescontratuais,os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado docontrato. 

6.4.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos 
do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato 
de fornecimento, que se encerra com o cumprimento dasobrigações. 
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6.4.2. O preço do(s) produto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustável, na 
vigência deste contrato, salvo as situações de desequilíbrio financeiro do 
contrato, por requerimento devidamente instruído, nos termos da Lei 
Federal8666/93. 

6.4.3. Fica assegurado o direito do contratado ter seus preços reajustados, 
desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração 
demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da 
majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que 
venham a incidir sobre os produtosnegociados. 

6.4.4. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o 
INPC (Índice 
NacionaldePreçosaoConsumidor)queéoíndiceoficialdoGovernoFederal,co
mdata base na data de apresentação daproposta. 

6.4.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável 
pelaAdministração. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA/EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOOBJETO  

7.1. O objeto licitado deverá ser fornecido, de acordo com a demanda da 
Administração Pública, a qual deverão ser estabelecidos de acordo com a sua 
necessidade dos órgãos 
participantes,bemcomoseusrespectivosquantitativos,medianteOrdemdeCompra
emitida. 

7.2. Para o fornecimento dos produtos objeto deste certame deverão obedecer 
o Item 5 do Termo de Referência Anexo I desteedital. 

7.3. O produto deverá ser entregue nas dependências da Secretaria Municipal deSaúde 
ruaRUTH PASSARINHO,–Centro,Bonito. O produto deverá ter garantia mínima 
de 12 (doze)meses. 

7.4. O prazo máximo para entrega dos produtos será de 45 (quarenta e cinco) 
dias úteis, contado a partir do dia seguinte à data do recebimento pela 
adjudicatária, da Ordem de compra, ou instrumentoequivalente. 

7.5. O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 
da Lei n°.8.666/93. 

7.6. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, 100% novos e de primeiro 
uso, sendo 
aplicadastodasasnormaseexigênciasdoCódigodeDefesadoConsumidoreseexigi
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Nome doservidorresponsável:  
Cargo/função: Fiscal deContratos 
Portaria nº: 0XX/20XX - XXXX 

doem legislação, estarem de acordo com as normas vigentes. A empresa 
contratadadeveráexecutar o fornecimento com profissionais capacitados e em 
número suficiente, que possa 
atenderademandadesolicitaçõesemtempohábil,semquehajainterrupçãodofornec
imento já emexecução. 

7.7. Acontratadairáreparar,corrigir,remover,reconstruirousubstituir,assuasexpen
sas,no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou 
incorreçõesresultantesdaentrega,salvoquandoodefeitofor,comprovadamente,pr
ovocado por usoindevido. 

7.8. À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, reservam-se o direito de não 
receber 
oobjetoemdesacordocomasespecificaçõesecondiçõesconstantesdesteEditalean
exos. 
Produtosemdesacordocomascondiçõesestabelecidasnoitem5eseussubitens,do
Termo deReferência–
AnexoIdesteEdital,deverãosersubstituídosporoutra,noprazode20(vinte) dias 
úteis a contar da data da devolução ou da comunicação para troca formal, a 
contar da notificação, sem ônus adicionais para a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. As especificações e fornecimento dos produtos, deverão obedecer 
rigorosamente com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo I 
desteEdital 

7.9. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais 
necessárias por produtos, haja vista que o produtos dar-se-á mediante 
prestação contínua e futura de acordo com a necessidade dasecretaria. 

7.10. Aentregadosprodutosserãoacompanhadosefiscalizadosporservidordesign
adopela Contratante, conforme determinado no item 6 deste termo decontrato. 

7.11. ApresençadafiscalizaçãodaContratante,nãoelidenemdiminuiaresponsabilid
adeda empresacontratada. 

7.12. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer 
material/produtos que não esteja de acordo com as exigências, bem como, 
determinar prazo para substituição dos materiais e/ou produtos fora 
deespecificação. 

7.13. AsquantidadesindicadasnaPlanilhadaespecificaçãodoobjeto/valoresrefere
nciaisde mercado, são estimadas. Assim a Prefeitura Municipal de Bonito se 
reserva no direito de executá-las parcialmente ou sem totalidade, não cabendo 
qualquer tipo de reivindicação por parte daCONTRATADA. 

8. CLAÚSULA OITAVA -FISCALIZAÇÃO  

8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor da 
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SECRETARIA 
MUNICIPALDESAÚDE,designadopelaCONTRATANTE,naformaestabelecidano 
item 6 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico n°. 9-02/2020/SEMS-CPL-
PMB e conformeabaixo: 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DACONTRATADA 

9.1. AsobrigaçõesdaCONTRATANTEedaCONTRATADAsãoaquelasprevistasno
Termo de Referência anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n°.  9-
02/2020/SEMS-CPL-PMB e conformeabaixo: 

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ouvalidade. 

9.3. Os veículos deverão ser entregues com as taxas de emplacamento pagas, 
veículo emplacado, com seguro obrigatório DPVAT pagos e com certificado e 
registro de licenciamento de veículos devidamentepagos. 

9.4. A Contratada deverá Arcar com todos os ônus necessários à completa 
entrega, efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, 
impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a 
entrega, inclusive licença em repartições 
públicas,registro,publicaçõeseautenticaçõesdoContratoedosdocumentosaelerel
ativos, sem nenhum custo adicional para a Prefeitura Municipal de Bonito e 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

9.5. AcontratadadeveráresponderportodososônusreferentesaoobjetodoContrato,
desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos 
trabalhistas, 
previdenciários,fiscaisecomerciais,quevenhamaincidirsobreoobjetodopresentec
ontrato. 

9.6. Responderá,civilepenalmente,porquaisquerdanos,dequalquernatureza,quev
enham 
asofrerseusempregados,terceirosouaCONTRATANTE,emrazãodeacidentedeaç
ão,ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de 
quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e armazenamento 
dematerial. 

9.7. Fornecer o produto da marca e fórmula ofertado na suaproposta. 

9.7.1. Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela 
Administração, poderá ser substituída a marca cotada do produto por 
outro de qualidade igual ou superior e de mesmafórmula. 

9.8. Cumprir o prazo de entrega e demais condiçõescontratuais. 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 05.149.083/0001-07  

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000 
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213 

9.9. Cumprir o prazo de entrega e demais condiçõescontratuais. 

9.10. Aceitar a fiscalização do Município deBonito. 

9.11. Substituir os produtos que não atenderem asespecificações. 

9.12. ParaassinaturadestecontratoaEmpresadeverápossuircertificaçãodigitale-
CNPJdo tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade 
certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço 
de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, 
este contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) 
sócio(s) ou representante(s) da(s)Empresa(s). 

9.12.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não 
seja otitular responsável poderá configurar crime, nos termos da 
legislação penalvigente. 

9.13. Para efeito das obrigações ora assumidas, fica fazendo parte integrante 
do presente Instrumento, independentemente de transcrição, o Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO No 9-02/2020/SEMS-CPL-PMBe seusanexos. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 

10.1. Receber os produtos e dar a aceitação no caso de os produtos atenderem 
as especificações deste Termo deReferência. 

10.2. Fiscalizar o bom andamento das entregas pela contratada, notificando, 
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou 
irregularidadesencontradas. 

10.3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas 
no edital de Licitação. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕESADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no 
Edital do Pregão Eletrônico n°. 9-02/2020/SEMS-CPL-PMB. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas 
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançõesaplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos 
os requisitos de 
habilitaçãoexigidosnalicitaçãooriginal;sejammantidasasdemaiscláusulasecondiç
õesdo contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade docontrato. 
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12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampladefesa. 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme ocaso: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmentecumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e aindadevidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –VEDAÇÕES 

13.1. É vedado àCONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operaçãofinanceira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos emlei; 

13.1.3. Asubcontrataçãototaldoobjetodestecontrato,assimcomaparcialacimad
olimite permitido pelaAdministração. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOSOMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –FORO 

15.1. É eleito o Foro da Foro da cidade de Bonito/PA para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 
compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 2º da Lei nº8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 
em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 
assinado pelos contraentes. 

 
Bonito-PA, de de2020. 

 
 

 
Responsável legal da CONTRATANTE 
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Responsável legal da CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1- Nome:  2-Nome:  
 

CPF: / / /  CPF: / / /  
 

RG:  RG:  
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Processo Administrativo n°. 

21/2020 Pregão Eletrônico nº  

9-02/2020/SEMS-CPL-

PMBEmpresa: [Nome da 

Empresa] 

CNPJ: [CNPJ da 

empresa] Endereço: 

[Endereço da empresa] 

Telefone: [Telefone da 

empresa] 

E-mail: [Endereço eletrônico da empresa] 

Dados Bancários: [Dados Bancários da empresa] 
 

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n°.  9-02/2020/SEMS-
CPL-PMB e seus Anexos, apresentamos proposta no valor total de R$ [valor 
por extenso], conforme tabela abaixo: 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO 
ITEM 
(Conforme termo de 
referência) 

 

MARCA 

 
QUANTI

D ADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
PROPOST
O (R$) 

VALOR 
TOTAL 
PROPOST
O (R$) 

1      
2      
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VALOR TOTAL PROPOSTO 

3      

Local e data 

 
Assinatura e carimbo 
(Responsável da empresa) 
 

Observações: 

1. A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) 
lote(s)/item(ns) para o(s) qual(is) está apresentando aproposta. 

2. Emitir em papel que identifique alicitante. 
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