ESTADO DO PARÁ
P

PREFEITU
P
URA MUN
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P
PODER
EX
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C
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(MF) 01.614.112/00001‐03

INST
TRUÇÃO NORMATI
N
VA- CONT
TROLE INTERNO Nº. 002/201 7
“D
DISPÕE
SOBR
RE
NO
ORMAS
E
P
PROCEDIM
MENTOS
ADMI NISTRATIIVOS
R
RELATIVOS ÀS AQ
QUISIÇÕE
ES DE BE
ENS,
S
SERVIÇOS
S E OBRA
AS EFET
TUADAS COM
C
D
DISPENSA
A OU INEXIGIBIILIDADE DE
L
LICITAÇÃO
O.”
UNID
DADE RES
SPONSÁV
VEL: Secre
etarias ordenadoras, contabiliddade e Seto
or de
Licita
ação e con
ntrato e Pro
ocuradoria
a Jurídica e Controle interno.
1–D
DA FINALIDADE
Cumpre
e esta Instrução Normativ
va, dentre outrass finalida
ades,
regu
ulamentar o process
so referentte às aquiisições de bens, seerviços e obras
o
efetu
uadas por dispensa ou inexigib
bilidade de
e licitação, na forma dos artigo
os 24
e 25
5 da Lei n.º 8.666, de
d 21de ju
unho de 19
993, dispo
ondo sobree as rotina
as de
traba
alho a serem
s
ob
bservadas pelas diversas
d
unidades da estrutura
orga
anizacionall do município de Be lterra-Pa.
2–D
DA ABRANGÊNCIA
A
Esta Instrução Normativa abrange todas
t
as unidades executoras da
estru
utura organ
nizacional da adminisstração dirreta e indirreta.
3–D
DOS CONCEITOS
Para fins desta Ins
strução No
ormativa, considera-s
c
se:
3.1 – LICITA
AÇÃO: pro
ocediment o pelo qu
ual a Adm
ministraçãoo selecion
na a
prop
posta mais vantajosa
a para con tratar o ob
bjeto de se
eu interessse, através
s das
mod
dalidades previstas
p
no
n Art. 22 da Lei Fed
deral n.º 8.666/1993
8
3 e observando
os p
princípios básicos da
d legalida
ade, da im
mpessoalid
dade, da m
moralidade
e, da
igualdade, da
a publicida
ade, da p
probidade administra
ativa, da vinculação
o ao
instrrumento co
onvocatório
o, do julgam
mento obje
etivo e dos
s que lhes são correlatos;
3.2 – DISPEN
NSA DE LICITAÇÃO
L
O: procedimento pe
elo qual a Administrração
selecciona a proposta mais va
antajosa, ficando dispensada
d
a de rea
alizar
proccedimento licitatório, contratan
ndo diretam
mente o objeto
o
de seu intere
esse,
com base na autorização
a
o do Art. 24
4 da Lei Fe
ederal n.º 8.666/19933;
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3.3 – INEXIIGIBILIDADE DE LICITAÇÃ
ÃO: proce
edimento pelo qua
al a
Adm
ministração, constattando a inviabilid
dade de competiçção, con
ntrata
direttamente o objeto de seu intere
esse, com base na autorização
a
o do Art. 25
2 da
Lei F
Federal n.ºº 8.666/199
93;
3.4 – PROJET
TO BÁSIC
CO E/OU T
TERMO DE
D REFER
RÊNCIA: ddocumento
o que
deve
erá conterr elemento
os capazess de prop
piciar a av
valiação doos custos pela
adm
ministração diante de
e orçamentto detalha
ado, descrição do obbjeto, defin
nição
dos métodos, estratégia de suprim
mento, se for
f o caso, critério d e aceitaçã
ão do
objeto, devere
es do contrratado e d o contrata
ante, proce
edimentos de fiscaliz
zação
erenciamen
nto do con
ntrato, pra zo de exe
ecução e sanções,
s
dde forma clara,
c
e ge
conccisa e obje
etiva; devendo ser asssinado pe
elo Secretá
ário ou outtro servido
or por
ele d
delegado.
3.5 – DOTAÇ
ÇÃO ORÇ
ÇAMENTÁ
ÁRIA: aloc
cação de recursos orçamenttários
form
mada pelo programa
p
de trabalh
ho, naturez
za da desp
pesa, fontee de recurs
sos e
valor correspondente;
RVA DE DOTAÇÃO
D
O ORÇAM
MENTÁRIA
A: elemennto formal que
3.6 – RESER
indicca a existê
ência de dotação
d
o
orçamentárria para a aquisiçãoo do bem e/ou
servviço;
3.7 – EMPEN
NHO: ato emanado
e
de autorid
dade competente quue cria pa
ara a
adm
ministração pública obrigação
o de pagamento pendente ou não
o de
emento de
imple
e condição;
3.8 – ORDENADOR DE
E DESPES
SA: autorid
dade com atribuiçõess definidas
s em
ato p
próprio, en
ntre as qua
ais as de m
movimentarr créditos orçamentá
o
rios, empe
enhar
desp
pesa e efettuar pagam
mentos;
3.9 – NAF: Núcleo de
e Adminisstração e finanças, setor ressponsável pela
orga
anização administra
ativo-financceiro, ob
bjetiva da
ar suportte às ações
a
dese
envolvidas pela secre
etaria gesttora;
4–D
DA BASE LEGAL
O funda
amento jurrídico desta
a instrução
o normativ
va encontraa respaldo
o nos
segu
uintes precceitos norm
mativos:
4.1 – Constituição Federral de 1988
8;
4.2 - Lei Federral nº. 4.32
20/1964;
4.3 – Lei Fede
eral nº. 8.66
66/1993;
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4.4 - Lei Federral nº. 10.5
520/2002;
4.5 - Lei Comp
plementar nº.
n 101/200
00;
06 e suas alterações
4.6 - Lei Comp
plementar nº.
n 123/200
s;
4.7 – Lei Orgânica Munic
cipal;
4.8 - Lei Municcipal Nº. 11
18/2005;
4.9 - Demais le
egislações
s pertinente
es ao assu
unto.
5–D
DAS RESP
PONSABIL
LIDADES
5.1 – São resp
ponsabilid
dades do S
Setor de Licitação
L
e Contrato
os:
I – D
Definir/esccolher a modalidade
m
e de licitaç
ção a ser aplicada, devendo optar
o
pela modalida
ade mais vantajosa
a ao Município, observandoo a legislação
apliccável;
II – Formalizar o proces
sso com de
espacho e a documentação nnecessária com
justifficativa da inexigibilid
dade ou disspensa da
a licitação;
III – formalizar o certam
me atravéss de contra
ato a ser assinado pela secre
etaria
orde
enadora e contratado
c
o;
IV- P
Providenciar a publicação do ato convo
ocatório no
o Diário official da União,
Diário Oficial do
d Estado do Pará e site da Prrefeitura, podendo a Administra
ação,
confforme o vu
ulto da licitação utiliizar-se de outros meios de d ivulgação para
amp
pliar a área
a de compe
etição.
5.2 – São responsab
r
bilidades das Unidades Ex
xecutorass (Secreta
arias
Mun
nicipais):
I–A
Atender àss solicitaçõ
ões da uniidade resp
ponsável pela
p
Instruçção Norma
ativa,
quan
nto ao forrnecimento
o de inforrmações e à partic
cipação noo processo
o de
atua
alização;
II – A
Alertar a unidade res
sponsável pela Instru
ução Normativa sobree as altera
ações
que se fizere
em necessárias na s rotinas de traba
alho, objettivando a sua
t
em
m vista, principalmente, o aprimooramento dos
otimização, tendo
proccedimentoss de contro
ole eo aum
mento da efficiência op
peracional;;
III – Manter a Instrução
o Normativva à disposição de todos
t
os ffuncionário
os da
unidade, velan
ndo pelo fie
el cumprim
mento da mesma;
m
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IV – Cumprir fielmente
f
as
a determi nações da
a Instrução
o Normativva, em esp
pecial
quan
nto aos procedime
entos de controle e quanto
o à padrronização dos
proccedimentoss na geraçã
ão de docu
umentos, dados
d
e infformaçõess.
6–D
DOS PROC
CEDIMENTOS
6.1 – Da Secre
etaria Req
quisitante::
I–E
Elaborar a motivação da contra tação, atra
avés de me
emorando (Anexo I), com
expo
osição doss motivos pelos qua
ais se requisita a aquisição ddo bem e//ou a
presstação do serviço
s
ou colaboraçção, como
o anexo ao
o documennto a secre
etaria
deve
e enviar proposta
a do po
ossível contratado
c
, certidõees negattivas,
docu
umentação
o da pesso
oa jurídica//física, carrta de exclusividade (se houve
er), e
laudo de vistorria (se trata
ar de imóvvel).
II – Juntar pessquisa de mercado, (Anexo II)), quando cabível, ass proposta
as de
preçços, no mín
nimo 03 (três) orçam
mentos, rea
alizadas junto a emppresas do ramo
de fo
ornecimen
nto do bem
m que se p
pretende adquirir
a
e/o
ou atividadde do serviço a
ser ccontratado
os, que com
mprovem q
que o valo
or proposto
o está de aacordo com os
preçços pratica
ados no mercado,
m
ssalvo se a administração posssuir banco de
dado
os de preços atualiza
ados.
III- A
Apresentar justificativas com exposição
o de motivos para a contrattação
diretta;
IV – Prepararr o Termo de Referrência ou Projeto Bá
ásico (Aneexo III), co
om a
desccrição deta
alhada e precisa
p
do objeto a ser adquirrido e/ou sserviço qu
ue se
prete
enda conttratar, contendo sua
a quantidade, prazo necessárrio à exec
cução
conttratual, justtificativa do preço e as razões
s da escolh
ha e demaais informa
ações
pertiinentes ao bom andamento
a
o processual e a exata ideentificação
o do
objeto,informando, ainda
a, as cond
dições de pagamento
o, local dee entrega, bem
como a indicaçção de requisitos que
e a eventual contrata
ada deveráá possuir;
V- P
Providencia
ar reserva orçamenttária e blo
oqueio de orçamentto junto co
om a
conttabilidade;
VI- E
Enviar ao setor
s
jurídic
co para pa
arecer juríd
dico opinativo;
VII – Autoriza
ar a abertura do procedime
ento (anex
xo IV) dee dispensa
a ou
ar o empen
nho.
inexigibilidade e autoriza
V–R
Realizado o procedim
mento, asssinar o con
ntrato, se fo
or o caso.
6.2 – Da Secre
etaria Mun
nicipal de Administração, Fin
nanças e P
Planejame
ento:
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I–R
Receber e analisar
a
o pedido da secretaria
a requisitan
nte se for o caso;
II – Caso se
eja aprova
ado o ped
dido, enca
aminhar ao Setor dde Licitaçã
ão e
o, retorna o processo
o a Secreta
aria requisiitante.
Conttratos, casso negativo
6.3 – Do Setor de Licita
ação e Con
ntrato:
I – D
Definir/esccolher a modalidade
m
e de licitaç
ção a ser aplicada, devendo optar
o
pela modalida
ade mais vantajosa
a ao Município, observandoo a legislação
apliccável;
II – Verificar se
s consta no processso os 03
3 (três) orç
çamentos, caso pos
sitivo,
emittir o relatórrio de Pesq
quisa de P
Preços Méd
dio da Proposta de P
Preços Sim
mples
e blo
oqueio de orçamentto. Em casso negativo, encaminhar à a ssecretaria para
soliccitar ao Settor de conttabilidade providencias;
III – Formaliza
ar o proce
esso com despacho
o e docum
mentação necessária da
emp
presa contrratada com
m justificativva da inexigibilidade e dispensaa da licitaç
ção;
IV- a
analisar o caso conc
creto e elab
borar a fun
ndamentaç
ção jurídicaa, bem como a
justifficativa do preço e as
s razões d a escolha do fornece
edor ou exxecutante
V- P
Providencia
ar ratificaçã
ão, ato adm
ministrativo
o autônom
mo, unilaterral e comp
plexo,
que apenas co
onfere eficá
ácia a um a
ato anterio
or perfeito e acabadoo
VI – Elaborar o contrato e recolherr as assinaturas devid
das;
ocatório no
o DOU - D
Diário Oficia
al da
VII- Providencciar a publiicação do ato convo
ão, no Diá
ário Oficial do Estad
do do Pará
á e no po
ortal da traansparência do
Uniã
Mun
nicípio.
6.4 – Do NAF–
– Núcleo de
d Adminiistração e Finanças
s:
I – A
Analisar a viabilidad
de da desp
pesa solic
citada pela
a secretariaa, e caso seja
apro
ovado o pedido,
p
en
ncaminharr ao Seto
or de Licittação e C
Contrato, caso
nega
ativo, retorrna o proce
esso a Seccretaria req
quisitante.
6.5 – Da Contabilidade::
I–E
Emitir e jun
ntar ao pro
ocesso a R
Reserva de
d Dotação
o Orçamenntária imprressa
do sistema de gestão mu
unicipal;
II – Após o procedime
ento de d
dispensa ou
o inexigibilidade eemitir Nota
a de
Emp
penho e en
ncaminhar o processo
o ao Setorr de Licitaç
ção e Contrratos.
6.6 – Da asses
ssoria jurídica:
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I- An
nalisar os atos
a
até o momento a
analisado e formaliza
ar parecer jurídico.
6.7- Controle Interno
I- An
nalisar proccesso adm
ministrativo e formaliz
zar parecerr dos atos praticados
s.
7–D
DAS CONS
SIDERAÇÕ
ÕES FINA
AIS
As contrataçõ
ões diretas
s por dis pensa ou inexigibilidade de licitação, são
OCEDIMEN
NTOS EXT
TRAORDIN
NÁRIOS, devendo sua
s
realizaação limita
ar-se
PRO
às hipóteses previstas
p
em
m Lei.
Esta
a Instruçã
ão Norma
ativa deve
erá ser atualizada
a sempree que fatores
orga
anizacionaiis, legais ou técniccos assim o exigire
em, a fim de mantter o
proccesso de melhoria
m
co
ontínua.
Perte
ence tamb
bém a esta
a Instrução Normativa
a os anexo
os:
ANE
EXO I: Mem
morando re
equisitante
e
ANE
EXO II: Pessquisa de preço
p
ANE
EXO III: Termo de refferência/pla
ano Básico
o
ANE
EXO IV: Au
utorização
ANE
EXO V: Fluxograma
Esta
a Instrução
o Normativa
a entra em
m vigor a pa
artir de sua
a aprovaçãão.
Belte
erra-PA, 05
5 de janeirro de 2018
8.
C.P.R.
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ANEXO I
Mem
morando nº____/2017

Belterra‐P
PA, ___ de _________de 20xx
2

nome do gesstor)‐Secreta
aria requisitaante
De: (n
Para:: Chefe do Seetor de Licita
ações e Cont ratos

Assun
nto: Aberturra de Processo Licitatórioo

Prezado Senhor,
S
A Secretaaria Municipal de xxxxx vêm pelo Prresente instrrumento sol icitar abertu
ura de
Proceesso Licitatórrio para(obje
eto a ser licittado) para attender as de
emandas dessta Secretaria
a pelo
perío
odo de xxx meses
m
nos termos do term
mo de referê
ência em ane
exo (por a deemanda em anexo
ao memorando).
Sendo o que se apresenta
a
ppara o mom
mento, reite
eramos vottos de estima e
r
votos
v
de e stiva e con
nsiderações, estando à disposição para
considerações, reiteramos
quaissquer esclareecimentos.

Atenciosamente,

________
______________
______________
_____________
_________

(nome do ssecretário re
equisitante)
Secretáário Mun. xxxxxxxxx
Decrreto nº 0xx//2017
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Anexo II
PESQU
UISA DE PREÇO
P

À Empresa................................. ..............................................................
R
Rua............................................ ......n°............, bairro................ .........
C
Cidade-Pará
á

Prezado(a) senhor(a)
Solicito desta respeita
ada empre sa, para in
nício de prrocesso dee Licitação, que
se
ejam forne
ecidos os preços da
a tabela anexa,
a
para fins dee levantam
mento
prreliminar de preços e verificaçã
ão da modalidade licitatória cabbível.
C
Contando co
om a costu
umeira ate
enção,

O
OBJETO:(P
Por objeto
o conforme
e solicitaç
ção no me
emorando inicial)
Attenciosamente,

_____
_________
_________
_________
_____
Chefe do Setor de Compras
CARIMBO DA EM
MPRESA E ASSINAT
TURA DO RESPON
NSÁVEL:

ESTADO DO PARÁ
P

PREFEITU
P
URA MUN
NICIPAL DE BELTE
ERRA
P
PODER
EX
XECUTIV
VO
C
CNPJ
(MF) 01.614.112/00001‐03
LOTE

M
ITEM

DESC
CRIÇÃO DO OB
BJETO

UNID
DADE

(se for o
caso)
1

1

Q
QUANTIDAD
E

Diárria/mês/

PREÇO
UNITÁRIO

R$

hora
1

2

hora

1

1

3

Uni

1

2

4

mês

1

2

5

2

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

11

Obs: em secretarrias ordenad
doras de outtras secretarrias as demandas devem
m ser dividida
as em
lotes por secretarria.
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ANEXO III
(Mod
delo de Plano
P
básiico/termo de referência. Cada secretarria coloca
ará a
justificativa pe
ertinente ao
o objeto s olicitado. Este termo
o de referêência emba
asará
todo
o o process
so licitatóriio.)
TERMO
O DE REFER
RÊNCIA

1 – IN
NTRODUÇÃO:
O presente Termo de Referên
ncia tem po
or finalidade
e definir oss elementos
s que
norte
eiam o reg
gistro de prreços para contrataçã
ão de emp
presa para contrataçã
ão de
(obje
eto do certa
ame), que deverá con
nter todos os
o itens ne
ecessários de seguran
nça e
manu
utenção/aquisição obrrigatória do
o serviço e aquisição
o, a pedidoo da Secre
etaria
Muniicipal de xxxx,
x
até o (dia) de
e (mês) de
e 201_ pa
ara realiza r o serviç
ço de
____
______do Município
M
de
e Belterra-P
PA.
1.1 - DAS DISP
POSIÇÕES GERAIS:
O conjun
nto de norm
mas, especcificações, atribuições e diretrizees aqui contidas,
entos, direccionar, disciiplinar e agilizar o enteendimento entre
busccam facilitarr procedime
as p
partes envo
olvidas nos
s serviços a serem contratado
os. Ficam definidas como
obrig
gações da contratada
a o integra
al apoio aos
a
serviço
os, nos caampos técn
nicos,
admiinistrativos, recursos humanos (mão de obra),
o
equip
pamentos, ferramenta
as de
traba
alho e outro
os que se fiz
zerem nece
essário para
a o cumprim
mento total ddos serviço
os. Os
termo
os e descriições aqui contidas tê
êm preferên
ncia sobre quaisquer
q
ddivergências
s que
por vventura venham a ser detectadas.
d
.
oncedidos poderes
p
ao responsáve
el pelo acom
mpanhamennto da exec
cução
Ficam co
dos serviços de
e paralisar no todo ou
u em parte os serviço
os, para imppedir ou prreterir
nível funcio
onal quando
o for constaatado erro grave
g
pesssoal da contratada em qualquer n
de execução e desobediên
ncia ostenssiva a estas
s especifica
ações e quaando se verificar
incom
mpatibilidad
de por incom
mpetência o
ou comporta
amento inco
onveniente..
Ao resp
ponsável pelo
p
acom panhamentto dos se
erviços com
mpete tam
mbém,
obse
ervações, ad
dvertências
s ou qualqu
uer outro tip
po de comunicação. A contratada
a será
obrig
gada as sua
as espessa
as, a corrig ir quaisque
er vícios ou defeitos n a execução
o dos
serviiços, objeto
o do contra
ato, bem co
omo, será responsáve
el integralm
mente por danos
d
caussados Prefe
eitura Mun
nicipal e te
erceiros, de
ecorrentes de sua nnegligencia e/ou
omisssões.
(Por disposições que justifiiquem a con
ntratação/aquisição do
o objeto)
a
o que se
s entende por:
Estabelece-se aqui
NTRATANTE
E: Prefeiturra Municipa l de Belterra
a.
CON
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CON
NTRATADO
O: Empresa vencedora da licitação
o.
2. OB
BJETO
De acord
do com art. 3º inciso I, da Lei Fed
deral 10.520
0/2002 o obj
bjeto de Licitação
é: (e
especificar o objeto) qu
ue deverá conter todo
os os itens necessárioos de segurrança
nos ttermos da le
egislação em
e vigor.
2.1 – ESPECIFIICAÇÕES DO
D OBJET
TO
Desccrição com especificações do obje
eto.
Obs: as especificações de
evem conte
er detalham
mento do ob
bjeto ou seerviço, não pode
conte
er marca.
3. JU
USTIFICATIVA
Considerando que o serviço/a
aquisição xx
xxxxxx são classificadoos como se
erviço
públiico essenciiais e nece
essários parra a sobrev
vivência do
o grupo soccial e do prróprio
Estad
do, porque visam aten
nder as neccessidades
s inadiáveis da comun idade, confforme
ESTA
ABELECE A LEI Nº 7.783/89.
7
P
POR TAIS RAZÕES,
R
OS
O SERVIÇ
ÇOS PÚBLICOS
DESTA NATUR
REZA SÃO REGIDOS
R
P
PELO PRIN
NCIPIO DA CONTINUI DADE.
Considerando que serviço....
s
.
Considerando que ...
d conside
erações, ple
eiteia-se a xxxxxx(con
ntratação ouu aquisição
o)com
Diante das
especificaçõ
ões do item
m 2.1, visa
ando atender os Serv
viços xxxxxxx Município de
as e
Belte
erra-PA.
3.1. F
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
L
A xxxxx (serviço), objeto
o
deste
e Termo de
e Referência, está fun damentada
a com
base
e na Lei nº. 8666/93, que estabele
ece normas
s gerais de licitação; Leei nº. 10.52
20/02,
que d
dispõe sobrre o pregão
o Presencia
al e Eletrônic
co (varia de
e acordo coom a modalidade
suge
erida) e no
o Decreto nº.
n 3.555/0
00 e alterações, que regula sobbre o term
mo de
referrência.
4. DE
ESCRIÇÃO
O DOS SER
RVIÇOS.
(Depend
dendo do se
erviço a serr licitado se houver esp
pecificação na descriçã
ão do
serviiço, o item dever ser descrito)
d
4.1 - SUPERVIS
SÃO E ACO
OMPANHA MENTO DO
O SERVIÇO
O
A contra
atante indica
ará um fisccal para o acompanha
a
amento diárrio dos serv
viços,
verifiicando a qu
ualidade do
os serviços a serem executados.
e
. O fiscal reesponsávell pelo
acom
mpanhamen
nto da exec
cução dos sserviços terrá os poderres de paraalisar no tod
do ou
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em p
parte os serrviços, para impedir ou
u preterir pe
essoal da co
ontratada em
m qualquerr nível
funciional quand
do for consttatado erro grave de execução
e
e desobediê ncia ostens
siva a
estass especifica
ações e qu
uando se vverificar inc
compatibilidade por in competência ou
comp
portamento inconvenie
ente.
4.2. D
DAS COND
DIÇÕES PA
ARA REALIIZAÇÃO DO
O SERVIÇO
O.
Para a execução
e
do
d serviço d
de XXXXXX
XX, os veíc
culos deverrão obedec
cer ás
segu
uintes condições:
4.2.1
1 - A contra
atada deve
erá fornece r as espec
cificações contidas no item 2.1 desse
d
o de referên
ncia.
termo
4.2.2
2 - Outros re
equisitos e equipamen tos de EPI. (caso seja
a serviço).

4.3. V
VALOR ES
STIMADO:
DESCR
RIÇÃO

ITEM

01

De
etalhar descrição

UNID

QTDE

UNIT

AL
TOTA

(R$)

(R$))

R
R$

R$

álculo do va
alor estimad
do deve se r feito da seguinte forma: soma-sse o valor das
d 3
O cá
pesq
quisas e divide por 3, o valor obtid
do será o qu
ue dará base ao preço unitário.
O DO SER
5– D
DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕ
ÕES DA PRESTAÇÃ
P
RVIÇO OBJ
JETO
DA L
LICITAÇÃO
O
O prrazo de execução do objeto dessta licitação
o será da assinatura do contrato até
xx(da
ata por exte
enso) de xxx
x(mês)do a
ano de 201_
__.
6–P
PAGAMENT
TO
O pa
agamento será
s
feito no
o prazo de 30 (trinta) dias a conttar do inícioo dos serviç
ços e
consstatação de sua execu
ução, onde a nota fisc
cal será ate
estada pelo responsáv
vel do
depa
artamento re
ecebedor co
ompetente.
6.1 - DO ORÇA
AMENTO
As de
espesas de
ecorrentes do
d objeto occorrerá por conta da do
otação orçaamentária:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
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7–D
DAS SANÇÕES PROP
POSTAS DO
OS SERVIÇ
ÇOS APLIC
CAVEIS AO
O CONTRAT
TADO
Ficarrá impedida
a de licitarr e contrata
ar com a Administraç
A
ção direta e autárquic
ca do
Muniicípio de Be
elterra-PA pelo
p
prazo de até 05 (cinco)
(
anos
s, ou enquaanto perdurrarem
os m
motivos detterminantes
s da puniçção, a pes
ssoa, física ou jurídicca, que praticar
quaissquer atos previstos no
o artigo 7º d
da Lei federal nº 10.52
20, de 17 dee julho de 2.002.
2
alização do
Em ccaso de atra
aso injustificado na rea
os serviços pela licitantte que vier a ser
contrratada, será
á aplicada a multa de mora de 0,3 (três déc
cimos por ccento) por dia
d de
atrasso, até o lim
mite máximo
o de 30% ((trinta por cento),
c
a ser calculadaa sobre o se
erviço
não rrealizado. A justificativ
va para even
ntual atraso
o, não se ap
plicando a m
multa referid
da no
subittem anterior, só será considerada
c
a em casos
s fortuitos ou
o de força maior, dev
vendo
ser a
apresentada
a por escritto, até 24 ((vinte e qua
atro) horas antes do téérmino do prazo
para a entrega do produto
o. Na hipóte
ese da não aceitação da justificattiva do atra
aso, o
valorr das multa
as será de
eduzido da
a importânc
cia a ser paga ao foornecedor. Pela
inexe
ecução tota
al ou parciall do objeto do contrato
o, poderá a Administraação, garanttida a
previia defesa, aplicar
a
a Co
ontratada ass seguintes penalidade
es:
 Advvertência;
 Mu
ulta de até 30% (trinta por cento)) sobre o va
alor total da
a contrataçã
ção, recolhid
da no
prazo
o de até 15 (quinze) dias, contado
o da comun
nicação oficial;
 Susspensão te
emporária de participaçção em licittação e imp
pedimento dde contratarr com
a Administração
o, por prazo
o de até 5 (ccinco) anos;
eclaração de inidoneid
dade para llicitar ou co
ontratar com
m a Adminnistração pú
ública
 De
enqu
uanto perdu
urarem os motivos
m
dete
erminantes da punição ou até quee seja promovida
a rea
abilitação perante
p
a autoridade
a
ou a penalidade, que será concedida
que aplico
semp
pre que a Contratad
da ressarcirr à Prefeittura Municipal de Beelterra-PA pelos
preju
uízos resulttantes e ap
pós decorrrido o praz
zo da sanção aplicadaa com bas
se no
subittem anteriorr.
8. – O
OBRIGAÇÕ
ÕES DA CO
ONTRATAD
DA:
8.1- Executar oss serviços de
d acordo ccom o contra
ato.
a contratada irá dispon
nibilizar XXXXXX em perfeitas
p
coondições de
e uso,
8.2 - A empresa
cretaria Mun
nicipal de XXXXXXXX
X
, situada naa Estrada 04,
0 nº
para a contratante na Sec
Centro, junta
amente com
m XXXXXXX
X , após as
ssinatura da
a Ata de Reegistro de Preços
45, C
e Ord
dem de Serrviço;
8.3 - Manter-se
e durante a execução
o do objeto
o, com as condições
c
dde habilitaç
ção e
qualiificação exig
gidas na licitação;
8.4- A empressa vencedo
ora do proccesso licita
atório, deve
erá atendeer/disponibilidade
oras a nece
essidade da
a Secretaria
a Municipal de
d XXXXXX
XXXXXXXX
X.
durante ____ ho
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8.5 - Caso ocorrra problem
mas com o o
objeto conttratado, a empresa
e
deeverá substituí-lo
imed
diatamente por
p outro co
om as mesm
mas caracte
erísticas téc
cnicas da annterior, para
a que
não h
haja interrupção na ex
xecução do serviço.
8.6 - A contrata
a se obrigarrá as suas expensas, a manutenç
ção da máqquina, corre
eções
eposições de peças defeituosas
d
s, o fornecimento de transporte,
t
que se fiz
zerem
ou re
nece
essários;
8.7 - Não será aceito em hipótese
h
alg
guma serviç
ços fora das especificaações e pad
drões
ualidade exxigidas em Lei.
L
de qu
8.8 - A contratan
nte não pag
gará, em ne
enhuma hipótese o dia de serviço não executtado.
ada será re
esponsável por quaisquer danos e/ou acidenntes que ho
ouver
8.9 - A contrata
no d
decorrer da prestação dos serviçços, assim como com
m funcionáriios de terceiros,
oriun
ndos dos se
erviços pres
stados.
8.10 - A empre
esa deverá após rece
ebimento da
a ordem de
e serviço oou requisiçã
ão de
forne
ecimento de
e produtos, providencia
ar a execuç
ção ou entrrega dos m
mesmos no prazo
p
estab
belecido em
m contratos..
8.11 - Os veícu
ulos deverã
ão fazer a d
descarga do
os resíduos
s no depóssito Municip
pal de
Belte
erra-PA.
9-O
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANT
TE:
9.1 - Oferecer to
odas as informações n
necessárias
s para que a contratadda possa realizar
o fornecimento adequado;
s
a sserem executados com
m antecedênncia;
9.2 - Indicar os locais dos serviços
car a qualid
dade dos seerviços a serem
s
9.3 - Realizar a indicação do fiscal, para verific
execcutados no Município
M
de Belterra-P
PA;
10. D
DAS CONSIDERAÇÕE
ES FINAIS
As emp
presas licita
antes deve
erão cumprrir integralm
mente com
m as exigê
ências
estab
belecidas no
n Termo de
d Referênccia, bem co
omo, nas determinaçõ
d
ões do Edittal de
Licita
ação, minutta da ata de registro d
de preços e demais do
ocumentos que farão parte
integ
grante da liccitação.
A contra
atada será responsáve
r
el integralme
ente por da
anos causaados a Prefe
eitura
Muniicipal e a terceiros,
t
decorrentes
d
de sua ne
egligência, imperícia oou omissõe
es no
perío
odo contratu
ual.
A fiscalização fica concedida
a poderes de embarg
go, quandoo for consta
atada
deso
obediência ostensiva as espe
ecificações, quando constatar incompettência
comp
provada para desempe
enho da fun
nção ou com
mportamentto inconvenniente;
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A fiscalizzação compete, tamb
bém, poderá
á fazer obs
servações nna execuçã
ão do
serviiço, advertê
ência ou qua
alquer outro
o tipo de co
omunicação a Contrataada.
A admin
nistração Municipal po
oderá realiz
zar alteraçõ
ões contratuuais, atravé
és de
os aditivos, nos casos estabelecid
dos na Lei 8.666/93
8
e suas alteraçções.
termo
s
sanad
dos através
s da Lei 8.66
66/93.
Os casoss omissos serão

___
_________
__________
__________
___
Chefe do
o Setor de compras.
c
P
Portaria nº xxx
xx
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ANEXO IV
V

AUTORIZAÇÃO

Na q
qualidade de ordenado
or (a) de de
espesa da Secretaria
S
Municipal
M
dde XXXXXX
Xe em
cump
primento ao
o art. 38 caput
c
da Le
ei nº 8.666
6/93, autoriz
zo a preseente abertura do
Proccesso Licitattório na mo
odalidade X
XXXXX, que
e seja instaurado o preesente proc
cesso
admiinistrativo para
p
que se proceda à licitação
o na modalidade perti nente, a fim de
adqu
uirir (ou contratar) o Ob
bjeto: XXXX
XXXXX

Que seja obserrvado no decorrer
d
do processo a Lei nº 8.666/93 e ssuas alterações.
Autue-se.Cumpra-se.

Belterra - PA, xx de
e xxxxxx de 20xxxx.

_____
_________
__________
__________
_____
Nome
e do secretário(a)
Secretário
o Municipall de xxxxxx
x
Decreto n
nº 0__/2017
7 – SEMAF
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ANEXO V

Secretaria
S
a
re
equisitante

Setor de Liicitação
S
e Contrratos

Jurídic
co

Co
ontabilidad
de

1-mem
morando
do
ordena
ado
com
anexos
s(proposta
a
de
preço,
cerrtidões
negativ
vos, docs da
pessoa
a jurídica/ física,
carta
de
ou
exclusiividade, doc do
de
imóvel,
laudo
vistoria
a
2ju
ustificativa
a
do
requissitante
órgão
para co
ontratação
o
3-Term
mo de referrência/
plano básico
b
4-reserva
orrçamentáriaa
5parrecer
jurídico
6- Autorização
A
o
ordena
ador
despes
sas.

do
de

7-- justifica
ativa da
co
omissão
de
liccitação/pre
egoeiro
8-- Ratificaçã
ão
9--extrato
dispensa/

da

NAF
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inexigibilidad
de
10
0- Carta Co
ontrato
11- po
ortaria de fiscal,
aceite de fiscal
12- administrar
a
r
o con
ntrato

