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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/PE-PMLA 

 

PROC. ADMIN N° 066/2021-PMLA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021/PE-PMLA 

O Município de LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURU, e este Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que na forma da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e 10.024/2019 e 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar 

n°. 123/2006, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar 

licitação na modalidade Pregão na forma ELETRÔNICA, do tipo menor valor por item, visando o 

REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMAS E 

PEQUENOS REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, conforme condição que trata do objeto, mediante 

as condições estabelecidas neste edital e seus anexos que estão disponíveis nos endereços eletrônicos; 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br; https://www.tcm.pa.gov.br; 

https://limoeirodoajuru.pa.gov.br; cpllimoeiro2021@gmail.com, bem como os interessados poderão 

obter cópia no seguinte endereço: Sala de CPL, Rua Marechal Rondon, S/Nº, Bairro Matinha, Palácio 

Açaí, Cep. 68.415-000, Limoeiro do Ajuru-PA, nos dias de segunda à sexta feira, nos horários de 

09:00 às 12:00 horas.  

 

1 – DO OBJETO. 

Constitui objeto do presente edital o REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA 

E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 

SERVIÇOS DE REFORMAS E PEQUENOS REPAROS CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, conforme 

especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital. 

1.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1.1.2 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU.  

1.1.3 – Será Participantes os seguintes Órgão: 

1.1.3.1 – Secretaria Municipal de Administração; 

1.1.3.2 – Secretaria Municipal de Educação; 

1.1.3.3 – Secretaria Municipal de Saúde; 

1.1.3.4 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

1.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
1.2.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma 

do Anexo II e nas condições previstas neste Edital.  

1.2.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 

da data da sua assinatura. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/
https://limoeirodoajuru.pa.gov.br/
mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com
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2 – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 

 

2.1. O início da sessão pública será às 09h00min (horário de Brasília) do dia 31 de Dezembro de 

2021, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo 

de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

3.2. Todos os itens serão destinados a todas as empresas, incluindo microempresas e empresas de 

pequeno porte, com tratamento diferenciado. 

3.3. Nos itens que compõem o anexo I deste Edital, poderão participar empresas enquadradas 

como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e demais 

empresas, do ramo de atividade pertinente ao objeto deste Pregão Eletrônico, que atendam às 

exigências deste Edital. 

3.4. Não poderão participar deste pregão: 

3.5. Empresas que não atenderem às condições deste edital; 

3.6. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

3.7. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário 

Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PARÁ; 

3.7.1. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do 

Ajuru Pará; 

3.7.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

3.7.3. Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou entidade 

vinculada a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Pará, bem como a empresa da qual tal 

servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

3.7.4. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 
 
4. DO CREDENCIAMENTO. 

 

4.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, 

compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva 

através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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transparência dos resultados para os licitantes e a sociedade, através da rede mundial de 

computadores – Internet. 

4.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão 

Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de 

compras eletrônicas. 

4.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site 

www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física 

ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso 

ao portal. 

4.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica 

para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a 

proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital, bem como manifestar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e 

condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito 

e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

4.5 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
5.1 O acolhimento das propostas de preços concomitante com os documentos de habilitação será a 

partir das 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 17 de Dezembro 2021, até às 08h:45min horas 

(horário de Brasília/DF) do dia 31 de Dezembro de 2021. 

5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos serviços descritos no Termo de 

Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no 

edital, sob pena de desclassificação. 

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

5.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.4.1. A falsidade da declaração de que trata o item 5.4. Sujeitará o licitante às sanções previstas no 

art. 7º da Lei Federal n° 10.520/2002. 

5.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema até 15 (quinze) minutos anteriores à abertura da sessão pública. 

5.6. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não 

haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a abertura da sessão. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 

após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 02 (Duas) horas. 

5.9. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

5.9.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.10. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro 

dará sequência ao processo de pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário 

definidos no edital. 

5.11. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado no 
Anexo I. 

5.12. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no máximo 60 (sessenta) dias, 

sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 
6 – DOS LANCES. 
6.1. Tendo o proponente sido credenciado, poderá ele participar da sessão de disputa de preços, na 

data e horários definidos no preâmbulo deste edital. 

6.2. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos 

neste edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 

6.3. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 
propostas. 

6.3.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos 

na etapa de propostas. 

6.3.2 No caso de houver propostas empatadas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 
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6.4 Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR CADA 

ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

6.5 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

6.5.1 Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do 

sistema. Neste caso, a disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro 

justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será 

reiniciada pelo Pregoeiro. 

6.5.2 Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado 

inexequível pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de 

desclassificação via e-mail, telefone ou chat. 

6.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

6.6.1. O intervalo mínimo de diferencia de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,20 

(Vinte Centavos). 

6.6.2. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (Vinte) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (Três) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descarados pelo sistema os respectivos lances. 

6.7 Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

6.8. Será adotado para este pregão o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, onde os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.8.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

6.8.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 

se tratar de lances intermediários. 

6.8.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 6.8.1. e 6.8.2. A sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

6.8.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 

consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
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6.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.10 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

6.11 - Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por 

empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada. 

6.12 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

6.13 - A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da 

detentora desta nova proposta (ME ou EPP). 

6.14 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

6.15 - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 

melhor oferta. 

6.16 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.1.3, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.17 - O procedimento previsto no item 7.1. somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate 

entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 

6.18 - O Pregoeiro deverá ainda encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente à 

proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem 

como decidir sobre a sua aceitação. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

7.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa 

de mercado. 

7.2 - A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo 

MENOR PREÇO POR ITEM, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de 

pesquisa de mercado. 
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7.3 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

7.4 - A negociação será realizada por meio do sistema pelo prazo máximo de 05 (cinco) minutos e 
poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.5 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de 

referência ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às 

condições e exigências constantes no edital e seus anexos. 

7.6 - Ocorrendo a situação referida no item 8.4. O Pregoeiro deverá negociar com a licitante 

subsequente para que seja obtida melhor proposta. 

7.7 - Se a negociante se mantiver inerte pelo decurso de tempo de 05 (cinco) minutos durante a fase 

de negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subsequente. 

7.8 - 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 máximo estipulado 

para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

7.9 - O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na fase 

de lances pelo vencedor será de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema, para 

envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 

ofertado após a negociação. 

7.10 - Caso seja verificado a necessidade de comprovação documental, o Departamento de Licitação 

poderá solicitar originais ou cópias autenticadas. 

7.11 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

7.12 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

7.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, 

sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste edital, (salvo casos 

fortuitos de força maior) 

7.14 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 
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7.15 - A Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, poderá, após a fase de lances 

solicitar a composição de preços unitário, juntamente com as notas de entradas das licitantes 

vencedoras, no intuito de verificar se os preços ofertados não afetaram a entrega dos produtos, 

e principalmente a continuidade dos serviços públicos. 

 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1 - Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta 

deverá encaminhar a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de até 2 (Duas) 

horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo 

especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao 

lance vencedor. 

8.2 - Dentro do prazo de 02 (Duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos 

quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. 

8.3 - Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta realinhada e/ou de 

documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via 

chat da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido 

de 02 (Duas) horas. 

8.4 - A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 

(Duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da 

Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter 

sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não 

aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante. 

8.5 - Os prazos que se referem o item 9.1 não serão prorrogados. 

8.6 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas 

informações exigidas no termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no 

idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, 

expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos 

arábicos, conforme mencionado acima, marca do produto, devendo todas as folhas ser rubricadas e 

assinada na última folha em local específico; (Modelo/Anexo III). 

8.7 - Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por 

extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto da 

licitação, 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 e constante da proposta; 

8.8 - Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo que o preço 

unitário deverá ser composto apenas de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de 

divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em 

algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos; 
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8.9 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os Produtos ser fornecidos 

sem ônus adicionais; 

8.10 - O prazo para a entrega dos produtos deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela 

Secretaria solicitante; 

8.11 - Somente será aceito um preço para cada item; 

8.12 - Constar prazo de validade das condições propostas de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado 

como tal; 

8.13 - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento 

da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-

símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente 

bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase 

da contratação; 

8.14 - Número deste pregão. 

8.15 - Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será 

considerado o primeiro. 

8.16 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.17 - A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega 

dos produtos licitados, conforme disposto nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 deste edital. 

8.18 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição, não prevista neste edital. 

8.19 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais 

ofertados. 

8.20 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 

presente edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

8.21 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em 

submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

10 
_____________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

8.22 - O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento. 

8.23 - A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no máximo 60 (sessenta) dias, 

sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

9 - HABILITAÇÃO 

9.1 Para a habilitação, a empresa vencedora deverá apresentar uma via dos documentos 

abaixo discriminados, inseridos no sistema até o horário da à abertura da sessão pública, no 

campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br 

9.1.1. Não serão aceitos protocolos de documentos em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus anexos. 

9.1.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das 

folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas. 

9.1.3. O descumprimento do item 9.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente, será 

solicitado da licitante comprovação de documentos duvidoso. 

9.1.4 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o 

órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a 

partir da data de emissão, exceto os Atestados de Capacidade Técnica e outros documentos que 

por ventura não tenha prazo de validade definida. 

9.1.5 Os Licitantes que estiverem ou não cadastrados no sistema de Cadastro Único de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2 DE 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação, 

Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Financeira. 

9.1.6 As licitantes regularmente cadastradas no portal de compras, as quais terão suas condições 

de Habilitação verificadas pela Comissão de Licitação, deverão apresentar; 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 – Habilitação jurídica:  

10.1.1 – No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.1.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.1.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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10.1.4 – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.1.5 – No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.1.6 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.1.7 – Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

10.2 – Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

10.2.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

10.2.3 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e 

(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto com a certidão de ações 

trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT e Certidão 

Negativa de Infração Trabalhista; 

10.2.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

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

10.2.6 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.2.7 – Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.2.8 – Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
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pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.3 – Qualificação Econômico-Financeira. 

10.3.1 – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

10.3.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, juntamente com a Certidão de Regularidade 

Profissional (CRP) do contador ou profissional afim responsável, expedida pelo Conselho Regional 

de Contabilidade, com vigência atualizada; 

10.3.3 – no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial 

do último exercício financeiro; 

10.3.4 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

10.3.5 – É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

10.3.6 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

10.4 – Qualificação Técnica  

10.4.1 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio de: 
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10.4.2 – Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

10.4.3 - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 

obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, devidamente certificado pelo CREA. 

10.4.4 – Declaração informando a equipe técnica responsável pelos serviços referente ao objeto da 

presente licitação, o qual deverá será composta de no mínimo: 

- Um engenheiro Civil; 

10.4.5 - Anexar documentos comprobatórios de que os profissionais indicados no item 10.4.4, estão 

devidamente habilitados junto aos seus respectivos Órgãos de Classe/Conselho Profissional.  

10.4.6 - Anexar documentos comprobatórios de vínculo empregatício da empresa licitante com os 

profissionais indicados no item 10.4.4. - A comprovação citada será feita da seguinte forma:  

a) No caso de ser sócio - proprietário da licitante, por meio da apresentação do contrato social ou 

outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.  

b) no caso de empregado da licitante, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante.  

c) No caso de profissionais que detenham vínculo com a licitante por força de contrato de prestação 

de serviços, a comprovação do vínculo do profissional, se dará por meio da apresentação do 

Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a licitante, com 

assinatura devidamente reconhecida em cartório, até a data da apresentação da documentação, 

juntamente com Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA com prazo de vigência 

válido, na qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular como 

responsável técnico da empresa.  

d) Será também considerada atendida a comprovação do vínculo se a licitante apresentar Instrumento 

Particular de Prestação de Serviços celebrado entre ela e o profissional devidamente registrado ou 

carimbado pelo CREA até a data da apresentação da documentação.  

e) Declaração de que a substituição de quaisquer destes técnicos, antes ou durante a execução do 

contrato, somente poderá ocorrer com prévio conhecimento do Município de LIMOEIRO DO 

AJURU-PA e por profissional de experiência equivalente ou superior.  

f) A licitante deverá apresentar declaração de não possuir menores de idade no Quadro da Empresa e 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o parágrafo 2º, 

art.32 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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10.4.7 - Declaração de Adimplência com essa Prefeitura e CRC. A referida declaração deverá ser 

solicitada pelo licitante, obrigatoriamente no protocolo da PMLA, em papel timbrado da empresa 

endereçado à Comissão de Licitação, até 02 (Dois) dias úteis antes da data designada para abertura da 

sessão pública.  

10.4.8 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

11 OBSERVAÇÕES 

11.1 - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

11.2 - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 

ressalva que autorize a sua aceitação. 

11.3 - A documentação exigida no item 10.3 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

11.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua 

validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro. 

11.5 - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração 

Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 

(noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame. 

11.6 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma 

da lei. 

11.7 - As autenticações somente serão aceitas quando feitas em cartório. 

11.8 - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 
licitatório. 

11.9 - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 deste edital, não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

11.10 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto no item 09 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, 

na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 

edital. 
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11.11 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

11.12 - A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será 
inabilitada e sujeita às penalidades legais. 

11.13 - Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro 

do prazo estabelecido no edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 7º da Lei 

10.520/2002. 

12. ESCLARECIMENTO, IMPUNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

12. 01 - Conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, até 03 (três) dias 

úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

12.02 - Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo licitatório serão 

enviados por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-

mail cpllimoeiro2021@gmail.com, ou ainda, protocolando o documento original no Departamento de 

Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, localizado no COMPLEXO 

ADMINISTRATIVO, PALACIO AÇAÍ, RUA MARECHAL RONDON, S/Nº, BAIRRO 

MATINHA - LIMOEIRO DO AJURU PARÁ. 

12.03 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data 

de recebimento da petição, conforme estabelecido nos §§ 1º dos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 

10.024/2019, poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

12. 04. - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

12.05 - As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

12.06 - Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 do Decreto 
Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio do sistema eletrônico, 
explicitando sucintamente suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.06 - As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do portal 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com, ou ainda, 

protocolando o documento original no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de 

Administração, localizado no, COMPLEXO ADMINISTRATIVO, PALACIO AÇAÍ, RUA 

MARECHAL RONDON, S/Nº, BAIRRO MATINHA - LIMOEIRO DO AJURU PARÁ. 

 12.07 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:%20cpllimoeiro2021@gmail.com,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com,
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que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

12.08 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.09 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

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

12.11 - Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que aceitando os 

termos desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou irregularidades 

que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.12 - Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

12.13 - Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 

poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 

10.520/2002 e legislação vigente. 

12.14 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser 

consultados no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova 

etapa do pregão. 

13. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
13.1 - O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalentes ao de mercado 

na data da sessão pública de disputa de preços. 

13.2 - Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 

com impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre 

à execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a Administração e quaisquer outros que 

incidam sobre a avença. 

13.3 - Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo chat do 

sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo 

estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 5 minutos, será convocada a próxima colocada para a 

negociação. 

13.4 - O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente 

fornecida pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produtos, com a 

apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas pelo setor competente. 

13.5 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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13.6 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

13.7 - O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

13.8 - Nenhuns pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

14. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que 

posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação. 

14.2 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 
procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 

14.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a 

assinar a o contrato dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o 

mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

14.4 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o 

contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

14.5 - Decorrido o prazo do item 15.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo 

à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, 

ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

14.6 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 

14.7 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

14.8 - A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, 

no prazo de 10 (dez) dias. 

15. DA VALIDADE DO CONTRATO 
 
15.1 - O contrato terá a sua vigência até o dia «VALIDADE_DO_CONTRATO», contados a partir 

da data de assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

15.2 - Durante o prazo de validade do contrato, o Município de LIMOEIRO DO AJURU PARÁ, não 

será obrigado à aquisição em sua totalidade, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 
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qualquer espécie à empresa detentora. 

16. DA CELEBRAÇÃO DA CONTRATO. 

 

16.1. – O contrato será disponibilizado no e-mail, da licitante vencedora para assinatura, com o uso 

de certificação digital. 

16.2. – Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá possuir certificado digital. 

16.3. - O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma 

www.portaldecompraspublicas.com.br o e- mail para envio do Contrato para assinatura eletrônica, 

com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital. 

16.4 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Contratante, 
designado (a) por meio de portaria. 
 
17. DO REAJUSTE DE PREÇOS. 
 
17.1 - Os preços adjudicados/homologados poderão ser alterados com base no art. 65 da lei 8.666/93 

durante a vigência do contrato.  

17.1.1. Considera-se preço adjudicados/homologados aquele atribuído aos serviços, incluindo todas 

as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 

complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das 

obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma. 

17.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, 

devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º 

do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 

17.3 - O Órgão Gerenciador do contrato deverá decidir sobre a revisão dos preços ou rescisão do 

contrato no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no 

processo. 

17.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pela rescisão amigável, 

liberando o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 

negociação. 

17.5 - Na ocorrência do preço tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura 

Municipal notificará o fornecedor com o primeiro menor preço para o item ou lote visando a 

negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto 

cotado, qualidade e especificações. 

17.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Prefeitura Municipal 

desonerará o fornecedor em relação ao item e rescinde seu contrato de forma parcial, sem prejuízos 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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das penalidades cabíveis. 

17.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 

classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

17.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente 

instruído, pedir revisão dos preços ou a rescisão de seu contrato. 

17.9. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de rescisão contratual, deverá 

ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, 

mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de 

transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob 

pena de indeferimento do pedido. 

17.10 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices 

ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento 

e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

17.11 - Preliminarmente, a Prefeitura Municipal convocará todos os fornecedores no sentido de 

estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente pactuados, dando-se 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 

respeitada a ordem de classificação. 

17.12 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 

aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, a Prefeitura Municipal revogará rescinde o 

contrato, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 

17.13 - Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 

através de Termo Aditivo, ao qual estarão as empresas e valores vinculados. 

17.14 - Na ocorrência de rescisão contratual, poderá o Gestor da Prefeitura Municipal proceder à 

nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 

17.15 - O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito 

suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora do contrato manter os prazos 

para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades prevista 

neste edital. 

18. DA EXECUÇÃO E DO PRAZO. 
 
18.1- Os serviços deverá ser executado, conforme especificação contida no Termo de Referência 

Anexo I. 

18.2- Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

20 
_____________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

18.3- As entregas dos produtos deverão ocorrer, conforme especificação contida neste Termo de 

Referência Anexo I e/ou de acordo com as necessidades das Secretarias Requisitantes, em até 05 

(CINCO) dias contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE COMPRA e/ou 

FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min (horário de Brasília/DF). 

18.4- É de inteira responsabilidade da empresa contratada fazer a entrega dos produtos no local 

indicado pela secretaria requisitante. 

18.4- Imediatamente após a entrega dos Produtos, objetos desta Licitação, os mesmos serão 

devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade 

ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em 

relação às condições expressa neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a 

contratada às penalidades. 

18.5- Os Produtos deverão ser entregues em perfeito estado de para consumo. O não cumprimento 

dessa condição acarretará na devolução do produto à empresa detentora do contrato, sendo às custas 

de devolução e reenvio por conta da referida empresa. 

18.6- Os Produtos deverão ser entregues em conformidade com o termo de referência anexo I com no 

máximo 20% do tempo de vida útil contado a partir da data de fabricação, ou seja, com 80% da sua 

validade intacta. 

18.7- Todos os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados para garantir a 

integridade dos mesmos. 

18.8- A Prefeitura Municipal será rigorosa na conferência dos Produtos entregues, reservando-se o 

direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do produto entregue. 

18.9- Os Produtos devem obedecer todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos. 

18.10- Os Produtos em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar 

o problema em até 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da compra. 

19– DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
19.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos objeto desta licitação; 

19.2 - Aplicar à detentora do contrato as penalidades, quando for o caso; 

19.3 - Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do objeto; 

19.4 - Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo fiscal; 

19.5 - Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

19.6 Da Empresa Vencedora: 
19.6 .1 – Executar os Serviços nas especificações e com a qualidade exigida; 
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19.6 .2 - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número 

de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão 

liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo 

funcionário responsável. 

19.6 .3 - Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos; 

19.6 .4 - Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

19.6.5 – Executar os serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
20. DAS PENALIDADES 

20.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem  prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002. 

20.2. Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no 

Diário Oficial do Estado e/ou União. 

20.1 Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

20.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato; 

20.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

20.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da empresa, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

inadimplemento contratual; 

20.1 Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5 (cinco) anos. 

20.1 A aplicação da sanção prevista no item 18.3.4, não prejudica a incidência cumulativa das 

penalidades dos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3. Principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em 

caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de 

inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

20.1 As sanções previstas nos itens 18.3.1. 18.3.2. 18.3.3. Poderão ser aplicadas conjuntamente com 

o item 18.3.4. Facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 
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20.1 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.3. Reserva-se ao órgão contratante o direito de 

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

20.1 A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste edital. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou 

apresentarem proposta relativa ao presente pregão. 

21.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulados, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

21.3 - O resultado dessa licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio. 

21.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.5 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) Adiada sua abertura; 

b) Alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

21.6  - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, no que não 

colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 

gerais de direito. 

21.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da 

Comarca de LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

21.8 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser 

obtidos junto a Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO AJURU PARÁ pelo e-mail 

cpllimoeiro2021@gmail.com.br, nos dias úteis no horário das 08h00min às 13h30min (horário de 

Brasília/DF). 

21.9 - Faz parte deste edital; 

Anexo I – Termo de Referência; 
 Anexo I-A 
 Anexo I-B 

Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preço 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; 

mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com.br
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Anexo IV - Minuta de Contrato 
 

 

Limoeiro do Ajuru, 16 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

CLAUBER BARROS FERNANDES 

Pregoeiro 

Portaria nº 043/2021-GP/PMLA, DE 01 de Junho de 2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021- PMLA 

(Processo Administrativo n° 066/2021 - PMLA) 

 

DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para realizar 

serviços de reformas e pequenos reparos conforme os Anexos A e B deste termo de referencia, 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de Limoeiro do 

Ajuru/PA. 

 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias contados do(a) assinatura do 

contrato ou documento equivalente. 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

1.3. Justifica-se a contratação ante a necessidade de garantir a regular manutenção, preservação e 

conservação dos prédios e imóveis que constituem o patrimônio público do Município de Limoeiro do 

Ajuru, sejam aqueles que pertencem diretamente ao município, sejam aqueles que estejam na posse da 

administração municipal, uma vez que o poder público deve zelar pela regular conservação e 

funcionamento destes, gerando conforto e um ambiente operacional aos servidores e aos administrados 

e usuários. 

É notório que o exercício regular da atividade administrativa desenvolvida pelas secretarias municipais 

e a prestação de serviços públicos gera o desgaste e deterioração natural dos diversos prédios onde 

funcionam as atividades públicas e administrativas, que demandam a realização de pequenos reparos 

de modo constate, a fim de garantir segurança e conforto aos que deles se utilizam, como já 

especificado. 

Estas reformas e reparos, em suma maioria, não constituem objeto para uma reforma predial 

completa, materializando médias e pequenas intervenções estruturais como: troca de piso, pintura, 

construção ou demolição de paredes, instalação de divisórias, retelhamento, dentre outros, que servem 

para manter a qualidade dos prédios e seu bom funcionamento e uso. 

É necessário, portanto, que exista empresa contratada pela administração para a realização destes 

reparos recorrentes, sem a necessidade de ser realizado procedimentos licitatórios próprios de grandes 

reformas, a fim de garantir a continuidade dos serviços públicos, maior presteza na realização dos 

reparos e maior economicidade na contratação. 
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CLASSIFICAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 

1.4. Classificação de prestação de serviços por elemento de despesa 33.90.39 

PRESTAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

1.5. O contratado deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo de 3 (três) dias corridos, 

contados do(a) solicitação feita pelos órgãos, apresentada por ordem de serviço.  

1.6. Os serviços serão analisados provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

1.7. Caso atendidas as especificações do serviço, o recebimento provisório será convertido em 

recebimento definitivo, para fins de pagamento. 

1.8. Caso não atendidas as especificações o contratado deverá reparar os vícios no prazo de 3 (três) 

dias, repetindo-se o procedimento quanto ao recebimento do serviço. 

1.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1.10. São obrigações do Contratante: 

1.10.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

1.10.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

1.10.3.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

1.10.4.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

1.10.5.  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.12. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 
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1.12.1.  Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, normas 

técnicas incidentes, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal; 

1.12.2.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

1.12.3.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos; 

1.12.4.  Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da prestação de serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

1.12.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

1.12.6. Respeitar todas as normas técnicas e de engenharia na prestação dos serviços; 

1.12.7. Responsabilizar-se por todos os encargos, trabalhistas, tributários e previdenciários 

decorrentes da prestação dos serviços; 

1.12.8. Reembolsar a contratante de todo e qualquer valor desembolsado pela contratante em 

decorrência de descumprimento de norma legal pela contratada, inclusive por responsabilidade 

extracontratual; 

1.12.9. Reembolsar a contratante de eventual pagamento realizado decorrente de processo 

extrajudicial ou judicial derivado de violação de normas trabalhista ou previdenciárias por parte da 

contrata; 

1.12.10. O reembolso de que trata os itens anteriores deverá ser realizado no prazo de 05 (cinco) a 

contra da notificação emitida pela contratante para a contratada; 

1.12.11. O valor do reembolso poderá ser descontado pela contratante do valor a ser pago à contratada 

pela execução dos serviços objeto deste procedimento; 

1.12.12. A contratada se obriga a manter durante toda a execução do contrato profissional responsável 

pelos serviços a serem prestados; 

1.12.13. A contratada se obriga a manter durante toda a execução do contrato o cumprimento das 

normas acessórias trabalhistas, previdenciárias e tributárias atinentes à sua atividade; 

1.12.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

1.13. É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e máximo de 30% e 

50%, respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

1.13.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 
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DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

1.14. 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 habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

1.15. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a prestação de serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

1.16. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.17. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

DO PAGAMENTO 

1.18. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.  

1.19. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

1.20. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

1.21. Constatando-se, junto a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do Contratante. 

1.22. 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, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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 o Contratante. 
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1.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

1.24. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta as certidões de regularidades 

fiscais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  

1.25. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta aos sítios eletrônicos para identificar possível suspensão temporária de participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, a que se refere o item 10.5 deste Termo. 

1.26. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 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 seus créditos.   

1.27. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla 

defesa.  

1.28. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos órgãos 

fiscais.   

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

1.29.1. 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 contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

DO REAJUSTE  

1.30. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

1.30.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o índice IGP-M 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

1.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

1.32. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à 

Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente assim que divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar 
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memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer.  

1.33. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

1.34. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

1.35. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

1.36. O reajuste será realizado por apostilamento. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

Contratada as seguintes sanções:  

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para o Contratante; 

12.2.2. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) até 0,2 (dois décimos por cento) por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

12.2.3. Multa compensatória de 0,1 % (um décimo por cento) até 15 % (quinze inteiros por cento) 

sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

12.2.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

12.2.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado do Pará com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

12.2.5.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 12.2.5; 

12.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

Contratante pelos prejuízos causados. 

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 poderão ser aplicadas à 

Contratada juntamente com as de multa moratória, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

12.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

12.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

12.6. 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. 

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros. 

13. Aplica-se a este procedimento a Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993. 
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ANEXO I - A – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

    

SINAPI - 10/2021 - Pará 
ORSE - 09/2021 - Sergipe 
SEDOP - 09/2021 - Pará 

Encargos 
Sociais  

Não 
Desonerad

o:  
Horista:  
86,90% 

Mensalista:
47,89% 

    

OBJETO: REFORMA DOS PRÉDRIOS PÚBLICOS E PASSARELAS BDI:                                                  
28,82% 

  

ENDEREÇO
:  

DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ   

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total Peso (%) 

 1      DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         
 R$         

125.074,17  
1,34 % 

 1.1   97643  SINAPI 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E 
BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1500,00  R$          21,13  
 R$               

27,22  
 R$           

40.829,50  
0,44% 

 1.2   020016  SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 100,00 R$           54,08  
 R$               

69,67  
 R$              

6.966,59  
0,07% 

 1.3   020235  SEDOP 
Retirada de piso ceramico, inclusive camada 
regularizadora 

m² 700,00 R$             7,20  
 R$                 

9,28  
 R$              

6.492,53  
0,07% 

 1.4   020841  SEDOP Retirada de blokret com aproveitamento m² 500,00 R$          10,82  
 R$               

13,94  
 R$              

6.969,16  
0,07% 

 1.5   020021  SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 900,00 R$             5,40  
 R$                 

6,96  
 R$              

6.260,65  
0,07% 

 1.6   020022  SEDOP 
Retirada Divisórias em paineis div. em 
mad.compens.incl.entarugamento 

m² 600,00  R$          10,40  
 R$               

13,40  
 R$              

8.038,37  
0,09% 

 1.8   021534  SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 700,00 R$             5,40  
 R$                 

6,96  
 R$              

4.869,40  
0,05% 

 1.8   020307  SEDOP Retirada de telhas de barro m² 500,00 R$             8,99  
 R$               

11,58  
 R$              

5.790,46  
0,06% 

 1.9   020020  SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 450,00 R$             6,40  
 R$                 

8,24  
 R$              

3.710,02  
0,04% 
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 1.10   97647  SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1200,00 R$             2,97  
 R$                 

3,83  
 R$              

4.591,14  
0,05% 

 1.11   72125  SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 500,00  R$            9,64  
 R$               

12,42  
 R$              

6.209,12  
0,07% 

 1.13   97660  SINAPI 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 500,00 R$             0,57  
 R$                 

0,73  
 R$                 

367,14  
0,00% 

 1.14   020013  SEDOP Retirada de esquadria com aproveitamento m² 110,00  R$          10,40  
 R$               

13,40  
 R$              

1.473,70  
0,02% 

 1.15   97665  SINAPI 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 500,00 R$             1,10  
 R$                 

1,42  
 R$                 

708,51  
0,01% 

 1.16   97661  SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 5000,00 R$             0,57  
 R$                 

0,73  
 R$              

3.671,37  
0,04% 

 1.17   021529  SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto PT 210,00  R$          18,22  
 R$               

23,47  
 R$              

4.928,91  
0,05% 

 1.18   97664  SINAPI 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 300,00  R$            1,31  
 R$                 

1,69  
 R$                 

506,26  
0,01% 

 1.19   97663  SINAPI 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 400,00 R$           10,52  
 R$               

13,55  
 R$              

5.420,75  
0,06% 

 1.20   97662  SINAPI 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 3500,00  R$            0,42  
 R$                 

0,54  
 R$              

1.893,65  
0,02% 

 1.21   021527  SEDOP Retirada de grade de ferro m² 200,00 R$           20,87  
 R$               

26,88  
 R$              

5.376,95  
0,06% 

2     INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA         
 R$     
1.197.360,72  

12,87% 

2.1 
 

000000A0
1  

Próprio 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PILAR DE 
MADEIRA (0,15X0,15X6,0)M 

UN 3000,00  R$        211,13  
 R$             

271,98  
 R$         

815.933,00  
8,77% 

2.2 
 

000000A2  
Próprio 

FORNECIENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS EM 
MADEIRA VERMELHA (0,10X0,10)M 

UN 828,00  R$          68,27  
 R$               

87,95  
 R$           

72.818,80  
0,78% 
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2.3 000000C5 Próprio 
Fornecimento e chumbamento de vigas (longarinas) em 
madeira vermelha serrada não aparelhada 6,0cm x 16cm 
x 6,0. 

UN 2000,00 R$           95,15  
 R$             

122,57  
 R$         

245.144,46  
2,64% 

2.4 
 

000000A3 
Próprio 

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE FRECHAL 
(0,04X0,11X6,0)M 

UN 900,00  R$          54,74  
 R$               

70,52  
 R$           

63.464,46  
0,68% 

3     VEDAÇÕES E FECHAMENTOS         
 R$     

1.663.433,08  
17,88 % 

3.1  060046  SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 700,00 R$           65,68  
 R$               

84,61  
 R$           

59.226,28  
0,64% 

3.2  020737  SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m² 200,00  R$            3,20  
 R$                 

4,12  
 R$                 

824,45  
0,01% 

3.3  061355  SEDOP Divisória de PVC m² 300,00 R$         176,00  
 R$             

226,72  
 R$           

68.016,96  
0,73% 

3.4  061352  SEDOP 
Divisória Divilux perfil em aluminio/miolo celular (painel 
cego) 

m² 360,00  R$        128,27  
 R$             

165,24  
 R$           

59.485,47  
0,64% 

3.5  060215  SEDOP Parede em madeira de lei revestida 2 faces m² 6580,00 R$         167,39  
 R$             

215,63  
 R$     

1.418.857,23  
15,25% 

3.6  110143  SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 500,00  R$          10,18  
 R$               

13,11  
 R$              

6.556,94  
0,07% 

3.7  110763  SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 500,00  R$          41,43  
 R$               

53,37  
 R$           

26.685,06  
0,29% 

3.8  87269  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 280,00  R$          65,93  
 R$               

84,93  
 R$           

23.780,69  
0,26% 

4     PISO          R$    1.644.546,44  17,68 % 

4.1  101746  SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 4247,00 
 R$         
261,42  

 R$             
336,76  

 R$    1.430.225,00  15,38% 

4.2  130110  SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 200,00 
 R$             
33,40  

 R$               
43,03  

 R$              
8.605,18  

0,09% 

4.3  87251  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

m² 400,00 
R$             
55,16  

 R$               
71,06  

 R$           
28.422,84  

0,31% 
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4.4  130492  SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 400,00 
 R$             
99,14  

 R$             
127,71  

 R$           
51.084,86  

0,55% 

4.5  260663  SEDOP 
Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e 
rejuntamento) 

m² 1000,00 
 R$             
94,13  

 R$             
121,26  

 R$         
121.258,27  

1,30% 

4.6  120164  SEDOP Rodape ceramico h=8cm M 160,00 
 R$             
16,52  

 R$               
21,28  

 R$              
3.404,97  

0,04% 

4.7  98689  SINAPI 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 20,00 
 R$             
59,98  

 R$               
77,27  

 R$              
1.545,32  

0,02% 

5     COBERTURA         
 R$         

763.582,28  
8,21 % 

5.1  070052  SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 4000,00 
 R$             
88,97  

 R$             
114,61  

 R$         
458.444,62  

4,93% 

5.2  070053  SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada m² 1374,00 
R$              
59,66  

 R$               
76,85  

 R$         
105.597,41  

1,14% 

5.3  94446  SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 2000,00 
 R$             
42,08  

 R$               
54,21  

 R$         
108.414,91  

1,17% 

5.4  94210  SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 500,00 
R$              
71,10  

 R$               
91,59  

 R$           
45.795,51  

0,49% 

5.5  070287  SEDOP Cumeeira de barro M 350,00 
R$              
18,01  

 R$               
23,20  

 R$              
8.120,17  

0,09% 

5.6  070241  SEDOP Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) M 500,00 
R$              
11,79  

 R$               
15,19  

 R$              
7.593,94  

0,08% 

5.7  94231  SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 100,00 
R$              
54,56  

 R$               
70,28  

 R$              
7.028,42  

0,08% 

5.8  94229  SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 100,00 
R$            
175,34  

 R$             
225,87  

 R$           
22.587,30  

0,24% 

6     FORRO         
 R$         

141.305,23  
1,52 % 
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6.1  140348  SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 1200,00 
R$              
49,67  

 R$               
63,98  

 R$           
76.781,87  

0,83% 

6.2  141336  SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1200,00 
 R$             
41,74  

 R$               
53,77  

 R$           
64.523,36  

0,69% 

7     ESQUADRIAS         
 R$     

1.086.566,94  
11,68 % 

7.1  90794  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 220,00 
R$            
567,01  

 R$             
730,42  

 R$         
160.692,90  

1,73% 

7.2  90795  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 100,00 
R$            
573,57  

 R$             
738,87  

 R$           
73.887,29  

0,79% 

7.3  90796  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 300,00 
R$            
580,13  

 R$             
747,32  

 R$         
224.197,04  

2,41% 

7.4  090064  SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho m² 704,00 
R$            
346,18  

 R$             
445,95  

 R$         
313.948,15  

3,38% 

7.5  100821  SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) UN 400,00 
 R$             
30,29  

 R$               
39,02  

 R$           
15.607,83  

0,17% 

7.6  091376  SEDOP Esquadriade alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 100,00 
R$            
712,40  

 R$             
917,71  

 R$           
91.771,37  

0,99% 

7.7  90830  SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 550,00 
 R$           
151,01  

 R$             
194,53  

 R$         
106.992,10  

1,15% 

7.8  91306  SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 584,00 
 R$           
132,22  

 R$             
170,33  

 R$           
99.470,27  

1,07% 

8     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
 R$         

708.811,63  
5,05 % 
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 8.1   171491  SEDOP Revisão de ponto de luz PT 615,00 
 R$             
88,89  

 R$             
114,51  

 R$           
70.422,48  

0,76% 

 8.2  92004  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 320,00 
R$              
46,54  

 R$               
59,95  

 R$           
19.184,90  

0,21% 

 8.3 170958 SEDOP Tomada  sistema X completa UN 700,00 
R$              
37,74  

 R$               
48,62  

 R$           
34.031,67  

0,37% 

 8.4  92023  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 200,00 
R$              
42,07  

 R$               
54,19  

 R$           
10.838,91  

0,12% 

 8.5  91992  SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 80,00 
R$              
36,26  

 R$               
46,71  

 R$              
3.736,81  

0,04% 

 8.6  170330  SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN UN 150,00 
R$              
23,44  

 R$               
30,20  

 R$              
4.529,31  

0,05% 

 8.7  170326  SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 250,00 
R$             
20,53  

 R$               
26,45  

 R$              
6.611,69  

0,07% 

 8.8  170362  SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 200,00 
R$              
65,96  

 R$               
84,97  

 R$           
16.993,93  

0,18% 

 8.9  170388  SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN 220,00 
 R$             
91,88  

 R$             
118,36  

 R$           
26.039,16  

0,28% 

 8.10  91924  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 3000,00 
R$               
2,96  

 R$                 
3,81  

 R$           
11.439,22  

0,12% 

 8.11  91926  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 5000,00 
 R$               
4,35  

 R$                 
5,60  

 R$           
28.018,35  

0,30% 

 8.12  91928  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2000,00 
R$                
7,18  

 R$                 
9,25  

 R$           
18.498,55  

0,20% 

 8.13  91930  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000,00 
R$                
9,87  

 R$               
12,71  

 R$           
12.714,53  

0,14% 
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 8.14  92979  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000,00 
 R$             
11,65  

 R$               
15,01  

 R$           
15.007,53  

0,16% 

 8.15  171528  SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt UN 100,00 
R$              
26,70  

 R$               
34,39  

 R$              
3.439,49  

0,04% 

 8.16  97592  SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 2000,00 
 R$             
37,74  

 R$               
48,62  

 R$           
97.233,34  

1,05% 

 8.17  97611  SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, 
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 4500,00 
 R$             
21,13  

 R$               
27,22  

 R$         
122.488,50  

1,32% 

 8.18  170321  SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN 80,00 
R$            
390,65  

 R$             
503,24  

 R$           
40.258,83  

0,43% 

 8.19  170888  SEDOP Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN 80,00 
 R$           
481,10  

 R$             
619,75  

 R$           
49.580,24  

0,53% 

 8.20  91855  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1500,00 
 R$               
9,60  

 R$               
12,37  

 R$           
18.550,08  

0,20% 

 8.21  91857  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2100,00 
 R$             
13,68  

 R$               
17,62  

 R$           
37.007,41  

0,40% 

 8.22  91939  SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 100,00 
R$             
24,97  

 R$               
32,17  

 R$              
3.216,64  

0,03% 

 8.23  91940  SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 320,00 
 R$             
13,37  

 R$               
17,22  

 R$              
5.511,43  

0,06% 

 8.24  91941  SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 45,00 
 R$               
9,02  

 R$               
11,62  

 R$                 
522,88  

0,01% 

 8.25  230846  SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 280,00 
 R$           
146,76  

 R$             
189,06  

 R$           
52.935,74  

0,57% 

9     INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS         
 R$         

490.609,17  
5,27 % 
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 9.1      PONTOS, METAIS E ACESSORIOS         
 R$         

259.692,23  
2,79 % 

 9.1.1   180844  SEDOP Revisão de ponto de água PT 250,00 
 R$           
134,86  

 R$             
173,73  

 R$           
43.431,66  

0,47% 

 9.1.2  180845  SEDOP Revisão de ponto de esgoto PT 150,00 
 R$           
144,21  

 R$             
185,77  

 R$           
27.865,70  

0,30% 

 9.1.3  89714  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 900,00 
R$              
53,33  

 R$               
68,70  

 R$           
61.829,74  

0,66% 

 9.1.4  89711  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 450,00 
 R$             
18,45  

 R$               
23,77  

 R$           
10.695,28  

0,11% 

 9.1.5  89712  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 350,00 
R$              
27,66  

 R$               
35,63  

 R$           
12.471,06  

0,13% 

 9.1.6  89713  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 250,00 
 R$             
41,92  

 R$               
54,00  

 R$           
13.500,34  

0,15% 

 9.1.7  89357  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 300,00 
 R$             
28,23  

 R$               
36,37  

 R$           
10.909,77  

0,12% 

 9.1.8  89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 1200,00 
 R$             
19,76  

 R$               
25,45  

 R$           
30.545,80  

0,33% 

 9.1.9  89355  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 1200,00 
 R$             
16,70  

 R$               
21,51  

 R$           
25.815,53  

0,28% 

 9.1.10  89393  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 200,00 
 R$               
9,30  

 R$               
11,98  

 R$              
2.396,05  

0,03% 
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 9.1.11  89395  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 200,00 
 R$             
11,13  

 R$               
14,34  

 R$              
2.867,53  

0,03% 

 9.1.12  89398  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 50,00 
 R$             
16,45  

 R$               
21,19  

 R$              
1.059,54  

0,01% 

 9.1.13  89404  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 300,00 
 R$               
4,50  

 R$                 
5,80  

 R$              
1.739,07  

0,02% 

 9.1.14  89408  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 300,00 
 R$               
5,47  

 R$                 
7,05  

 R$              
2.113,94  

0,02% 

 9.1.15  89413  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 50,00 
 R$               
8,11  

 R$               
10,45  

 R$                 
522,37  

0,01% 

 9.1.16  89744  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 100,00 
 R$             
23,84  

 R$               
30,71  

 R$              
3.071,07  

0,03% 

 9.1.17  89737  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 50,00 
 R$             
18,36  

 R$               
23,65  

 R$              
1.182,57  

0,01% 

 9.1.18  89731  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 200,00 
R$             
10,49  

 R$               
13,51  

 R$              
2.702,64  

0,03% 

 9.1.19  89724  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 100,00 
 R$               
9,63  

 R$               
12,41  

 R$              
1.240,54  

0,01% 

 9.1.20  89796  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 20,00 
R$              
39,99  

 R$               
51,52  

 R$              
1.030,30  

0,01% 
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 9.1.21  89786  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 30,00 
 R$             
32,57  

 R$               
41,96  

 R$              
1.258,70  

0,01% 

 9.1.22  89784  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 40,00 
R$             
19,53  

 R$               
25,16  

 R$              
1.006,34  

0,01% 

 9.1.23  89782  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 30,00 
 R$             
11,30  

 R$               
14,56  

 R$                 
436,70  

0,00% 

 9.2      LOUÇAS E APARELHOS         
 R$         

230.916,94  
2,48 % 

 9.2.1   190238  SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 30,00 
 R$           
679,47  

 R$             
875,29  

 R$           
26.258,80  

0,28% 

 9.2.2  191374  SEDOP Sifão plástico flexível UN 100,00 
 R$             
18,31  

 R$               
23,59  

 R$              
2.358,69  

0,03% 

 9.2.3  190375  SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 100,00 
 R$           
517,36  

 R$             
666,46  

 R$           
66.646,32  

0,72% 

 9.2.4  100878  SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 144,00 
R$            
488,64  

 R$             
629,47  

 R$           
90.643,11  

0,97% 

 9.2.5  190218  SEDOP Chuveiro em PVC UN 144,00 
 R$             
28,42  

 R$               
36,61  

 R$              
5.271,93  

0,06% 

 9.2.6  100849  SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 150,00 
 R$             
34,94  

 R$               
45,01  

 R$              
6.751,46  

0,07% 

 9.2.7  86916  SINAPI 
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 70,00 
R$              
37,10  

 R$               
47,79  

 R$              
3.345,46  

0,04% 

 9.2.8  86906  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 50,00 
R$              
52,74  

 R$               
67,94  

 R$              
3.396,98  

0,04% 
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 9.2.9  190852  SEDOP Sifão PVC pia / lavatório - plástico UN 90,00 
R$              
16,30  

 R$               
21,00  

 R$              
1.889,79  

0,02% 

 9.2.10  95546  SINAPI 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 144,00 
 R$           
131,29  

 R$             
169,13  

 R$           
24.354,40  

0,26% 

10     DIVERSOS         
 R$         

212.805,23  
2,29 % 

 10.1   090071  SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 400,00 
 R$           
256,68  

 R$             
330,66  

 R$         
132.262,07  

1,42% 

 10.2  090070  SEDOP 
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-
corrosiva) 

m² 60,00 
 R$           
452,71  

 R$             
583,18  

 R$           
34.990,86  

0,38% 

 10.3  250523  SEDOP Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) M 100,00 
R$            
144,20  

 R$             
185,76  

 R$           
18.575,84  

0,20% 

 10.4  250534  SEDOP Estrado em madeira p/ despensa 1,20x0,65m (det.3-B) UN 90,00 
 R$           
232,68  

 R$             
299,74  

 R$           
26.976,45  

0,29% 

11     PINTURA         
 R$     

1.198.837,72  
12,89 % 

 11.1   100736  SINAPI 

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 2000,00 
 R$             
12,54  

 R$               
16,15  

 R$           
32.308,06  

0,35% 

 11.2  102492  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 

m² 7336,00 
 R$             
19,17  

 R$               
24,69  

 R$         
181.161,01  

1,95% 

 11.3  102217  SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A 
ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 5000,00 
 R$             
14,25  

 R$               
18,36  

 R$           
91.784,25  

0,99% 

 11.4  88489  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 
50000,0

0 
 R$             
13,08  

 R$               
16,85  

 R$         
842.482,80  

9,06% 

 11.5  88488  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 700,00 
 R$             
14,87  

 R$               
19,16  

 R$           
13.408,87  

0,14% 

 11.6  88497  SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 900,00 
 R$             
12,57  

 R$               
16,19  

 R$           
14.573,41  

0,16% 
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 11.7  88496  SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 400,00 
R$              
23,98  

 R$               
30,89  

 R$           
12.356,41  

0,13% 

 11.8  102213  SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 500,00 
 R$             
16,71  

 R$               
21,53  

 R$           
10.762,91  

0,12% 

12     LIMPEZA         
 R$           

68.136,07  
0,73 % 

 12.1   99804  SINAPI 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019 

m² 3000,00 
 R$               
4,71  

 R$                 
6,07  

 R$           
18.202,27  

0,20% 

 12.2  99821  SINAPI 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 

m² 200,00 
R$                
2,49  

 R$                 
3,21  

 R$                 
641,52  

0,01% 

 12.3  99822  SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m² 250,00 
 R$               
0,88  

 R$                 
1,13  

 R$                 
283,40  

0,00% 

 12.4  99814  SINAPI 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

m² 5000,00 
 R$               
1,69  

 R$                 
2,18  

 R$           
10.885,29  

0,12% 

 12.5  99807  SINAPI 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019 

m² 5000,00 
 R$               
1,42  

 R$                 
1,83  

 R$              
9.146,22  

0,10% 

 12.6  99824  SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 m² 280,00 
R$                
2,12  

 R$                 
2,73  

 R$                 
764,68  

0,01% 

 12.7  99825  SINAPI 
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 

m² 230,00 
 R$               
2,95  

 R$                 
3,80  

 R$                 
874,04  

0,01% 

 12.8  270590  SEDOP Limpeza de calhas (0,4x0,3m) M 200,00 
R$                
8,72  

 R$               
11,23  

 R$              
2.246,62  

0,02% 

 12.9  270591  SEDOP Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) M 300,00 
 R$               
7,62  

 R$                 
9,82  

 R$              
2.944,83  

0,03% 

 12.10  12636  ORSE 
Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 
reassentamento da tampa 

un 176,00 
R$              
22,86  

 R$               
29,45  

 R$              
5.182,89  

0,06% 

 12.11  9068  ORSE Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo un 100,00 
 R$             
23,69  

 R$               
30,52  

 R$              
3.051,75  

0,03% 
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 12.12  10308  ORSE Limpeza de reservatório m³ 864,00 
R$              
12,50  

 R$               
16,10  

 R$           
13.912,56  

0,15% 

                    

      Total sem BDI 6.290.721,91 

      Total do BDI 3.010.346,78 

      Total Geral 9.301.068,69 
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ANEXO I - B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE DBI 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI 

OBJETO: REFORMA DOS PRÉDRIOS PÚBLICOS E PASSARELAS 

MUNICÍPIO LIMOEIRO DO AJURU/PARÁ 

ENDEREÇO DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % 

BDI ADOTADO - % 
(1° QUARTIL) MÉDIA (3° QUARTIL) 

I - Despesas Indiretas e Lucro % 11,52% 

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% 

Seguros e Garantias 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% 

Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% 

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% 

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16% 

II - Tributos % 13,15% 

COFINS Conforme legislação específica 3,00% 

PIS Conforme legislação específica 0,65% 

ISS Conforme legislação específica 5,00% 

CPRB - Alíquota 4,5% 
Receita Bruta 
(Desoneração) 

Conforme legislação específica 4,50% 

IRPJ - Não Incidente     

CSLL - Não Incidente     

  28,82% 

  

Fonte da composição, Valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 TCU - Plenário; 

          

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:   

          
  

 

  
    

Onde:         

AC = Taxa da Administração Central;       

DF = Taxa das Despesas Financeiras;       

R, S, G = Taxa de  Risco, Seguro e Garantia do empreendimento;     

I = Taxa de Tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB); 

L = Taxa de Lucro.         
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ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços nºxxx/2021-PMLA 

Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021- PMLA 

Processo Administrativo Nº 066/2021/PMLA 

Validade da Ata: 12 MESES 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS E 

REFORMAS E PEQUENOS REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. 

   Aos xxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de dois mil e vinte e um, neste 

município, na Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Matinha, na sede da Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, CNPJ: 05.105.168/0001-85, neste ato representada pelo seu 

Prefeito Municipal, Sr. ALCIDES ABREU BARRA, brasileiro, casado, agente político, portador 

do RG nº 1512602-PC/PA e do CPF/MF nº 050.643.762-00, domiciliado nesta cidade e em 

conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada 

CONTRATANTE representando o município de Limoeiro do Ajuru, e a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xx/xxxx-xx, sediada na Endereço, 

neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RESOLVE 

registrar os preços, nas quantidades estimadas, atendendo todas condições previstas no Instrumento 

Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 

10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a 

seguir. 

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão 

Eletrônico nº 019/2021 – PMLA, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8666/93, com 

objetivo de disponibilizar aos Órgãos e Entes Desta Prefeitura Municipal, preços para respectiva 

contratação relativa ao REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS E 

REFORMAS E PEQUENOS REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, com o objetivo de oferecer maior segurança e 

rapidez no atendimento aos órgãos e entes do município nos referidos serviços, conforme a 

necessidade de cada Órgão/Ente. 

1.1.2.1 – As reparações por vícios aparentes ou redibitórios, bem como a substituição, 
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deverão ser realizados pela detentora no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do pedido 

formal das unidades usuárias. 

1.1.2.2. E de responsabilidade da contratante a execução dos serviços.  

1.1.2.3 A(s) detentora(s) assume(m) total responsabilidade pela manutenção preventiva e 

corretiva dos serviços contratados; 

1.1.2.4 - Todos os ônus decorrentes da troca ou substituição do bem deverão ser realizados às 

exclusivas expensas da(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, sem quaisquer ônus ou 

encargos para o Contratante. 

1.2. O fornecimento/Execução deverá ser realizado, quando solicitado, para qualquer das 

unidades dos órgãos e entes constantes ou para outras unidades de órgãos ou entes que vierem a 

aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços durante sua vigência, e os serviços deverão ser prestados nos 

endereços indicados pelas unidades requisitantes. 

1.3. Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) 

adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar o fornecimento/Execução 

do objeto desta Ata. 

2. DA SOLICITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

2.1. Da Solicitação: 

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de Execução (OF/OE), Autorização de Compras e 

consequente, posteriormente, o empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consultas 

formuladas à CCEL, responsável pelo gerenciamento do Sistema. 

2.2. Da Execução: 

De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital, 

executará o serviço, mediante comprovação ou atesto de recebimento. 

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru-

PMLA, e a Detentora, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja interesse da 

Administração e aceitação da parte. 

3.2. A detentora (Empresa(s)) da Ata de Registro de Preços deverá manifestar, por escrito, seu 

eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias do término da 

vigência desta Ata. A ausência do pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a 

seu exclusivo critério, de promover nova licitação, do item, descabendo à detentora o direito a 

qualquer recurso ou indenização. 

3.3. À CPL - PMLA, no interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, 

conforme o caso, prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 90 (noventa) dias, a fim de se 

evitar brusca interrupção nos fornecimentos, caso esta Ata com força de contrato não seja prorrogada, 

na forma do subitem acima. 

4. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA: 
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4.1. Retirada da OF, Autorização de Compra e respectiva Nota de Empenho: Até 03 (três) 

dias úteis, contados da data de publicação desta Ata e dos respectivos pedidos. 

4.2. Para retirada de cada OF, AC e nota de empenho ou mesmo a Carta Contrato perante a 

unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar, caso assim exija a 

lei e a critério do Contratante, a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido 03 (três) meses, contados da 

assinatura desta Ata.  

4.3. Unidades Requisitantes: O objeto desta licitação poderá ser requisitado pelas Unidades 

Estaduais e municipais por meios das Secretarias Municipais, bem como quaisquer outras que vierem 

a aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços, inclusive entidades da Administração Indireta interessadas, 

durante a sua vigência, desde que com a devida anuência da(s) detentora(s). 

5. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

 São órgãos participantes desta Ata de Registro de Preço, as Secretarias Vinculadas a este 

órgão. São elas: 

Secretaria Municipal de Administração; 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

Secretaria Municipal de Saúde; 

Secretaria Municipal de Educação; 

6 DA RELAÇÃO DE ITENS: 

«ITENS_DA_ATA DE REGISTRO DE PREÇO» 

7. ÓRGÃOS E ENTES ADERENTES: 

Fica facultado aos Órgãos/Entes do Estado a adesão ao Sistema de registro de Preços. 

8. PENALIDADES: 

8.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante 

especificadas, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na comprovação, 

pela detentora, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 

contratual; ou manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos 

imputáveis à Administração: 

8.1.1. A multa ou recusa em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido 

neste edital será de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total previsto para a 

contratação prevista, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar com a AP, pelo prazo de até 5(cinco ) anos. 

8.1.2. Multa por dia de atraso para a substituição do objeto será de 5% (cinco por cento), 

calculados sobre o valor descrito na Ordem de Fornecimento; 

8.2. Multa pela recusa da detentora em retirar a OF, Autorização de Compras ou nota de empenho 

ou retirá-las fora do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem 

prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo 

prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a critério da Administração. 
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8.2.1. Incidirá na pena de 1,0 % (um por cento) se o impedimento à retirada da nota de 

empenho ou à assinatura do contrato for motivado pela não apresentação da CND e/ou do Certificado 

de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

8.3 Multa por atraso: 1,0% (um por cento) por dia para a (s) entrega(s) programada(s), não 

superior a 20% (vinte por cento ), a qual incidirá sobre o valor da quantidade que deveria(am) 

ser(em) entregue(s). 

8.4. Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota de 

empenho. 

8.5. Multa por problemas técnicos: 20% (vinte por cento) sobre o valor do(s) material(s) 

entregue(s) com problemas técnicos, mais multa de 1% ( um por cento ) ao dia, se o equipamento 

com problemas técnicos não for substituído em 03 ( três) dias úteis, contados da data em que a 

Administração tiver comunicado a irregularidade à empresa.  

8.6. Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 

do ajuste, que não estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidirá sobre o valor da nota de 

empenho. 

8.7. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a empresa tenha a receber da AP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito 

como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

8.8. Demais sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal nº 8666/93, com as alterações 

introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e legislação correlata. 

8.8.1.As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando 

cabíveis. 

8.9. Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVII do 

art. 4º da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal nº 8666/93, observados os prazos fixados no 

primeiro diploma; 

8.9.1. Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato 

recorrido, protocolizados, nos dias úteis, no horário de expediente normal. 

OBSERVAÇÃO: Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial 

original não tiver sido protocolizada. 

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS REGISTRADOS 

NA ATA: 

9.1. O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante, consoante o 

disposto no artigo 73, inciso II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 

8.883/94 e demais normas pertinentes, dependendo da necessidade e complexidade do objeto, com 

condições definidas para o item. 

9.2. O objeto da Ata de Registro de Preços deverá ser prestado no órgão/ente solicitante, 

conforme discriminado na OF, Autorização de Compras ou mesmo no histórico da Nota de Empenho 
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prévio, acompanhado da fatura ou nota fiscal. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

10.1. O prazo do faturamento será de 30 (trinta) dias e para o pagamento, aumentado de mais 10 

(dez) dias, contados da data da execução do serviço, assegurado que fica os valores de atualização 

por atraso no pagamento. 

10.1.1.Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares para cumprimento 

das obrigações por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a 

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

10.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta corrente, 

excepcionalmente, por cheque nominal, observados os termos da legislação vigente. 

11. READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 

11.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços (12 meses), os preços não serão 

reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes conforme 

previsão editalícias ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à 

espécie. 

11.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada 

pela CPL/PMLA à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela 

detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de 

Preços, assegurado que fica o reajustamento após doze (12) meses. 

11.2.1.Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis 

com os preços de mercado. Independente de provocação da CPL/PMLA, no caso de redução nos 

preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a CPL/PMLA o novo 

preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício. 

11.2.1.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços 

de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido 

indevidamente. 

11.3. O acompanhamento dos preços pela CPL/PMLA não desobriga as unidades requisitantes de 

efetivarem pesquisa de mercado previamente à contratação. 

12. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 

12.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

12.1.1.a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

       12.1.2.A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou 

não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua 

justificativa. 

12.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de 

Preços; 
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       12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato (OF, AC ou 

NE); 

12.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

detentora não aceitar sua redução; 

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 

12.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação 

e/ou qualificação exigidas na licitação. 

       OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no 

item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 

inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação nos jornais e grandes 

veículos de comunicação, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado dez 

dias após a publicação. 

            12.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções 

cabíveis. 

12.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser 

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

penalidades previstas na cláusula 07, caso não aceitas as razões do pedido. 

12.2.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV 

(por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

           12.3. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes 

classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que 

concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s), nas condições 

apresentadas na época de chamamento. 

13. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E EMISSÃO DA RESPECTIVA 

NOTA DE EMPENHO:  

13.1. A emissão da OF, AC e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, 

bem como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo Titular da 

Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar tal competência. 

      13.2. As aquisições do serviço com preço registrado em Ata (SRP), por entes da Administração, 

obedecerão às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o Superintendente 

da autarquia ou Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a autoridade a quem aqueles 

houverem delegado os respectivos poderes. 

13.3. Os preços deverão ser avaliados periodicamente pelo SETOR DE COMPRAS/PMLA, para 

averiguar sua compatibilidade com a prática do mercado local. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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14.1. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de 

empenho ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços. 

14.2. Os órgãos e entes do Estado não se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, 

uma vez que este não apresenta compromisso de aquisição, podendo cancelá-lo a qualquer momento, 

desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 

qualquer indenização por parte do Estado.  

14.3. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter 

orientativo (preço máximo). A pesquisa de preço realizada deverá constar no respectivo processo de 

pagamento. 

14.4. Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de OF’s, AC ou simples 

Nota de Empenho, protocolizados ou enviados através de “fac-símile”, deles constando: data, valor 

unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade 

requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos 

processos de liquidação e de requisição.  

14.5. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o prazo de 

sua vigência, desde que não ultrapassem, em um período de 30 (trinta) dias, a estimativa de consumo 

estabelecida, que poderá ser acrescida de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposição 

legal. 

12.6. Caso a qualidade dos serviços prestados não corresponda às especificações desta Ata, serão 

devolvidos e imediatamente substituídos, devendo ser aplicadas às sanções previstas no edital e nesta 

Ata. 

14.7. O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for prestado à 

detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data dos serviços prestados na unidade 

requisitante, ou de autorização de readequação através da CPL/PMLA, nesse intervalo de tempo. 

14.8. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à CPL/PMLA, toda e qualquer 

alteração nos dados cadastrais, para atualização. 

14.9. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela 

Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 

14.10. Ao detentor da Ata cabe assegurar os serviços fornecidos, conforme definido na sua 

proposta e aceita pelo pregoeiro, incluídas assistência e manutenção, onde couber, sem prejuízo de 

todas disposições previstas no Código do Consumidor. 

14.11. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força 

de lei, o Foro da Comarca de Limoeiro do Ajuru, observadas as disposições constantes do § 6º do 

artigo 32 da Lei nº 8666/93. 

 

   Limoeiro do Ajuru/PA, xx de xxxxxx de 2021. 
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«NOME_DO_ÓRGÃO_CONTRATANTE» 

«CNPJ_DO_CONTRATANTE » 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

«NOME_DA_CONTRATADA » 

«CNPJ_DA_CONTRATADA » 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

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

.......................................................................................................... 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2021/PE-PMLA. 

PROC. ADM. Nº 066/2021-PMLA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 
Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 
Inscrição Municipal: 
Cidade: 
E-mail para assinatura digital: 
Fax: 
Conta Bancária: 

ITE

M 

QTD UNI

D. 

DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

      

      

      

      

 

Valor total por extenso: ( ........................... ) 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 

edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 

qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos 

cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de 

qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 

informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com 

o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas 

decorrentes de exigência legal. 

 Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi 
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elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data. 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) Nome/Cargo e 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV 

 

 

«NUMERO_DO_CONTRATO» 

«NUMERO_DO_PROCESSO_LICITATÓRIO» 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

O(A) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 

«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO», 

«CARGO_RESP_LICITACAO»,  portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO», residente na 

«ENDERECO_RESP_LICITACAO»,  e de outro lado a firma «EMPRESA_CONTRATADA»., 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida à 

«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr.(a) «NOME_REPRESENTANTE», residente na 

«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº «NO_LICITACAO» e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas 

disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DA DESCRIÇÃO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

O objeto deste contrato consiste na «OBJETO_DO_CONTRATO», conforme as quantidades e 

especificações abaixo listadas. 

«ITENS_CONTRATO» 

1.2 – O fornecimento obedecerá ao estipulado neste contrato e às disposições da Lei Federal nº 

10.520 de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na 

Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as disposições contidas no edital do Pregão 

Eletrônico n°. 19/2021/PE-PMLA, em seus anexos, e nas obrigações assumidas na proposta firmada 

pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, documentos que, independente de transcrição, 

fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 
2.1 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato; 

2.2 - Atender às solicitações de esclarecimentos, da CONTRATADA, por ocasião, da execução do 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

PARA «OBJETO_DO_CONTRATO», QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A «ORGÃO_ 

CONTRATANTE» A EMPRESA 

«EMPRESA_CONTRATADA». 
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contrato; 

2.3 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 

2.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais; 

2.5 - Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos ou vícios constatados no objeto 

deste contrato; 

2.6 - Comunicar à CONTRATADA, fatos que necessitam sua imediata intervenção; 

2.7 - Promover, por intermédio do servidor ou Comissão, designado na forma do art. 67 da Lei n° 

8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime 

a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício no fornecimento; 

2.8 - Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do contrato, para assegurar a fiel 

observância das cláusulas contratuais, bem como do que consta das especificações dos anexos do 

Edital do Pregão Eletrônico n°. 019/2021/PE-PMLA, em seus anexos. 

2.11 - Efetuar o pagamento dos materiais entregues em conformidade com a nota fiscal devidamente 

atestada pelo servidor designado. 

2.12 - Efetuar o recebimento do objeto da seguinte forma: 

2.12.1. - Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as 

especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a Contratada 

deverá substituir ou complementar o objeto, em questão, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 

pena da aplicação das sanções cabíveis. 

2.12.2 - Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades 

aos termos do edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - A CONTRATADA deverá entregar os materiais conforme especificações e obrigações descritas 

no Termo de Referência do edital, o qual segue anexo e constitui parte integrante deste contrato, 

independente de transcrição. 

3.2 - A entrega dos materiais é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

3.3 - A contratada deverá fornecer todos os itens com as mesmas marcas apresentadas em sua 

proposta de preços;  
3.4 - Arcar com todos os custos decorrente do envio, embalagem, seguro, etc... necessários ao perfeito 

recebimento dos materiais 

3.5 - Entregar os materiais de forma parcelada, e conforme a demanda, no prazo previsto, valores 

unitários e marcas, conforme listagem abaixo relacionado: 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE 

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um valor global estimado de 

«VALOR_GLOBAL_DO_CONTRATO», conforme necessidade da referida Secretaria. 

4.1.2 O valor Global deste instrumento contratual é estimado, ou seja, o contrato será encerrado de 

acordo com a demanda da referida Secretaria, não obrigando a secretaria utilizar todo o saldo (valor) 

do contrato. 

4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto e 

apresentação da documentação fiscal e contábil, acompanhados das Certidões de Regularidade 
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relativas ao INSS, ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos relacionados a tributos federais, 

estaduais e municipais, nos termos da Lei 10.520/02. O pagamento se dará através de ordem bancária, 

mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, discriminativa, devidamente atestada pelo setor 

competente. 

4.3 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, nos termos e limites do art. 65, da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota 

Fiscal/Fatura, original, discriminando a execução do objeto deste contrato. 

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ou pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

Parágrafo terceiro: Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos colocados em 

cobrança através de banco ou outra instituição do género. 

 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta da dotação 

orçamentaria das secretarias vinculadas: 

«DOTAÇÃO_ORÇAMENTÁRIA» 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato inicia em «DATA_INICIAL_DO_CONTRATO» 

«DATA_FINAL_DO_CONTRATO» 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A fiscalização deste contrato   será   exercida   por   um   servidor   designado pela 

CONTRATANTE, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução, e que de tudo 

dará ciência à Administração da CONTRATANTE. 

7.2 - O gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do contrato, caso a CONTRATADA 

desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

7.3- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

8.1- Este contrato poderá ser rescindido, por sua inexecução total ou parcial, nas hipóteses e nas 

formas previstas nos arts. 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, desde que os motivos sejam formalmente 

fundamentados nos autos do processo e possibilite-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e 

à ampla defesa. 

8.2 - Poderá o presente contrato ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 

conveniência para a Administração, consoante o disposto no inc. II do art. 79 da Lei n° 8666/93, sem 

prejuízo do estabelecido no parágrafo segundo do mesmo artigo. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Se o contratado ensejar o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto 
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licitado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 

seguintes sanções sem prejuízo da reparação dos danos causados: 

a) advertência; 

b) multa, sendo: 

 

b.l) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato por dia de atraso 

ou no caso de execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas íaté o limite de 03 

(três) dias. 

b.2) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de atraso superior a 

03 (três) dias até o limite de 08 (oito) dias. 

b.3) De 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato no caso de atraso acima de 08 

(oito) dias ou de inexecução total ou parcial do objeto licitado; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por período não 

superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, 

até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

d) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo; 

9.3 As multas previstas no subitem 9.1 "b'' não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá o vencedor do certame de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas; 

9.4 Ficará a contratada isenta das penalidades, no caso de ser comprovado impedimento ou 

reconhecida força maior, devidamente justificada. 

 

Parágrafo Primeiro: DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida 

no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não adimplidas, serão 

cobradas judicialmente. 

Parágrafo Segundo: DOS RECURSOS 

Da aplicação das penalidades previstas nesta cláusula caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Pará e no quadro 

de avisos do prédio da Prefeitura municipal de LIMOEIRO DO AJURU, correndo as despesas por 

conta da CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Limoeiro do 

Ajuru, Estado do Pará, pela Justiça Estadual. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e 

achado conforme, foi o presente contrato lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas 
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partes e testemunhas abaixo. 

 

«CIDADE_ESTADO_DIAS_MÊS_ANO » 

. 

 

 

_____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

ALCIDES ABREU BARRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

XXXXXXXXX 

Representante Legal 

       

 Testemunhas 

1 -Nome              ___ ________________ CPF/MF: 

2 -Nome:                                       CPF/MF: 
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