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INST
TRUÇÃO NORMATI
N
VA Nº. 00 3/2017
BELECER
CRITÉRIO
OS
E
“ESTAB
PROCE
EDIMENTO
OS BÁSIC
COS RE
EFERENTE
E À
AQUISIÇ
ÇÃO DE BENS E SERVIÇO
OS COMU
UNS,
MEDIAN
NTE
PR
REGÃO,
NO
Â
ÂMBITO
DA
PREFEIITURA MU
UNICIPAL DE BELTE
ERRA.”
UNID
DADES RESPONSÁ
R
ÁVEIS: Se
etor de Licitações e Contratoos, secreta
arias;
Unid
dades da Estrutura
E
Administrati
A
iva do Mun
nicípio;
1–D
DA FINALIDADE
Cum
mpre a estta Instruçã
ão Norma
ativa, denttre outras finalidadees, estabelecer
critérios e pro
ocedimento
os básicoss, referente
e à aquisiição de beens e serv
viços
comum, media
ante pregã
ão presen
ncial, no âmbito
â
da Prefeituraa Municipa
al de
erra/PA, diispondo so
obre as rottinas de tra
abalho e prrocedimenntos gerais para
Belte
unidades da Estrutura
compras a serem ob
bservados pelas diversas
d
Adm
ministrativa do Municíípio.
2–D
DA ABRANGÊNCIA
A
Esta
a Instrução
o Normativ
va abrang e a Secre
etaria Mun
nicipal de Administra
ação,
Fina
anças e Pla
anejamentto e todass as unidad
des da Es
strutura Addministrativ
va do
Mun
nicípio.
3–D
DOS CONCEITOS
Para
a fins desta
a Instrução
o Normativva, conside
era-se:
3.1 - PEDIDO DE COMP
PRA: é o d
documento
o interno da
as unidadees da Estrutura
Adm
ministrativa do Munic
cípio que fo
ormaliza a necessidade de aqquisição de
e um
dete
erminado material
m
ou contrata
ação de um
u determ
minado se rviço para
a um
dete
erminado momento.
m
Deverá
D
serr expedido
o por servid
dor com m
matrícula attiva e
nele possuirá um ou ma
ais itens e cada um deles deve conter a quantidad
de, a
espe
ecificação do materia
al a ser forrnecido ou
u no caso de
d serviçoss, conter o tipo
de sserviço a ser
s executa
ado, o prazzo do serv
viço, e as datas de i nício e térrmino
de e
execução do
d serviço a ser contrratado.
3.2-M
MATERIAL: Designação ge
enérica de
d
equipa
amentos, componentes,
sobrressalentess, acessórrios, veícullos em ge
eral, matériias-primass e outros itens
emp
pregados ou
o passív
veis de e
emprego nas
n
atividades das organiza
ações
públicas municcipais, inde
ependente
emente de qualquer fator, bem
m como, aq
quele
oriun
ndo de demolição
o ou de
esmontage
em, apara
as, aconddicionamentos,
emb
balagens e resíduos economica
e
amente aprroveitáveis
s.
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3.3 – SERVIÇ
ÇO: toda atividade
a
destinada a obter determinad
d
da utilidade de
interresse para
a a admin
nistração, ttais como: demoliçã
ão, conserrto, instala
ação,
mon
ntagem, operação,
o
conserva ção, repa
aração, adaptação,
a
manuten
nção,
transsporte, locação de
e bens, p
publicidade
e, seguro ou trabaalhos téc
cnicoprofiissionais;
3.4 – PROJET
TO BÁSIC
CO E/OU T
TERMO DE
D REFER
RÊNCIA: é o instrum
mento
para
a solicitaçã
ão de aquisição de
e bens e contrataç
ção de seerviços, sendo
obrig
gatório o registro das segu
uintes info
ormações: objeto, jjustificativa
a da
aquisição, prevvisão orça
amentária, obrigaçõe
es da Conttratada e dda Contratante,
dições de entrega ou execução, desig
gnação dee fiscal/ge
estor,
prazzo e cond
vigência contra
atual, elabo
orada pela
a secretaria
a ordenado
ora;
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;
3.6 - RESERV
VA DE DOT
TAÇÃO O RÇAMENT
TÁRIA: ele
emento forrmal que in
ndica
a exxistência de
e dotação orçamentá
o
ária para a aquisição do bem e//ou serviço
o;
3.7 - EMPENH
HO: ato em
manado de autoridade compete
ente, que ccria para o ente
público a obrrigação de
e pagame
ento pend
dente ou não de im
mplemento
o de
cond
dição; a ga
arantia de que
q existe o crédito necessário
n
o para a liqquidação de um
compromisso assumido;
a
é o primeiiro estágio
o da despesa pública .
ADOR DE
E DESPES
SA: autorid
dade com atribuiçõess definidas
s em
3.8 - ORDENA
ato p
próprio, en
ntre as qua
ais as de m
movimentarr créditos orçamentá
o
rios, empe
enhar
desp
pesas e efe
etuar paga
amentos;
3.9 - NAF: Núcleo
N
de
e Administtração e finanças, setor ressponsável pela
orga
anização administra
ativo-financceiro, ob
bjetiva da
ar suportte às ações
a
dese
envolvidas pela secre
etaria gesttora;
3.10
0 - EDITA
AL: docum
mento form
mal que contempla
c
as regraas do cerrtame
licita
atório, vincculando tan
nto a Adm
ministração quanto os
s licitantess. A elaborração
do e
edital, assim como, da
d minuta do contra
ato e/ou Ata de regisstro de Prreços
serã
ão padronizzadas e an
nexos nece
essários qu
ue posterio
ormente seerão aprov
vadas
pela Procurado
oria Geral.
3.11 - COMISS
SÃO PERM
MANENTE
E DE LICIT
TAÇÃO: criada
c
pelaa Administrração
ão de rec
ceber, exa
aminar e julgar to
odos os ddocumento
os e
com a funçã
proccedimentoss relativos às licitação
o na moda
alidade pre
egão preseencial.
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3.12
2- PREGO
OEIRO: re
esponsáve
el por co
onduzir o certame licitatório
o na
mod
dalidade prregão, incllusive por subscreve
er o editall, devendoo ser nomeado
pelo Prefeito.
3.13
3 - PREGÃ
ÃO: é a mo
odalidade d
de licitação
o para aquisição de bbens e serv
viços
comuns, qualq
quer que seja o valorr estimado
o da contra
atação, em
m que a dis
sputa
ostas e lan
nces em se
essão pública.
é feita por meio de propo
a) P
Pregão Pre
esencial: necessário
o o compa
arecimento
o do licitannte no loca
al da
sesssão do certtame para a negocia
ação, lidera
ada por um
m pregoeirro devidam
mente
desig
gnado pelo
o órgão da
a Administrração Públlica.
b) P
Pregão Ele
etrônico: licitantes se enconttram em sala
s
virtua l pela inte
ernet,
usan
ndo sistem
ma informattizado do g
governo ou
u particularr.
3.14
4 - CRITÉR
RIOS DE JULGAMEN
NTO:
a) M
Menor Preç
ço: onde o que se ob
bjetiva é a vantagem
m econômicca na obtenção
da o
obra, serviçço ou com
mpra, basta
ando para a escolha
a que o obbjeto cump
pra o
dispo
osto no ed
dital e que a proposta
a seja mais
s favorávell.
b) M
Melhor Téc
cnica: leva
a em conssideração, primeiram
mente, a obbra, serviç
ço ou
aos interesses da Ad
mate
erial mais perfeito
p
e adequado
a
dministraçção. Justific
ca-se
a a
adoção deste
d
crité
ério para
a obras, serviços e produutos de alta
complexidade e especiallização.
Técnica e Preço: se caracterizza por com
mbinar os dois fatorees. A técnica é
c) T
relevvante, mass o preço deve
d
tamb
bém ser co
onsiderado
o no julgam
mento. Dev
ve-se
esco
olher a pro
oposta ma
ais vantajo
osa econom
micamente
e, mas seggundo crittérios
mínimos de téccnica.
Maior Des
sconto: on
nde o que
e se objetiv
va é a va
antagem eeconômica com
d) M
maio
or descontto na obte
enção da obra, serv
viço ou co
ompra, baastando pa
ara a
esco
olha que o objeto cu
umpra o di sposto no edital e que
q a propposta seja mais
favorável.
3.15
5 – PROPO
OSTAS: é o conjunto
o de docum
mentos que de acorddo com o edital
e
deve
em propor os valores do objetto licitado. Estes documentos são entregues
junto
o com a habilitação
o antes d
da sessão
o pública para o juulgamento das
prop
postas. Ap
pós a conferência d
destes doc
cumentos, é abertaa a sessão de
lance
es em qu
ue, assim como nu m leilão às
à avessa
as, os licittantes efetuam
oferttas de redu
ução do prreço do ob
bjeto oferecido um a um até quue nenhum
m dos
licita
antes baixe
e uma ofe
erta efetua
ada, este será cons
siderado o vencedo
or da
licita
ação para o objeto dis
sputado.
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3.16
6 - HABILITAÇÃO: é a fase do
o procedim
mento em que se annalisa a ap
ptidão
dos licitantes. Entende-s
se por ap
ptidão a qu
ualificação indispenssável para
a que
sua proposta possa
p
ser objeto
o
de cconsideraç
ção.
3.17
7 - ADJUD
DICAÇÃO: é o ato p
pelo qual a Administtração atriibui a emp
presa
licita
ante vence
edora o ob
bjeto da liccitação, o Pregoeiro
P
manifesta oficialmen
nte a
prop
posta mais vantajosa.
3.18
8 - HOMO
OLOGAÇÃ
ÃO: ato q ue certific
ca a juste
eza dos aatos pratic
cados
ante
eriormente,, equivale
e à aprovvação do
o procedim
mento, peela autoridade
supe
erior.
3.19
9 - ORDEM
M DE FORN
NECIMEN TO: é o do
ocumento que formaaliza e confirma
a co
ontratação de serviço
os entre a Prefeitura Municipal de Belterrra e a emp
presa
forne
ecedora ve
encedora de um ce
ertame licittatório. A Ordem dee Fornecim
mento
inforrma os dad
dos da Em
mpresa Forn
necedora, os quantittativos, as especifica
ações
dos serviços contratado
c
s, o valor unitário, o valor total, o prazoo, as data
as de
início
o e término
o do serviç
ço, o local onde será
á executado
o o serviçoo, as condiições
de p
pagamento
o e demais instruçõess a empresa fornece
edora quannto a presttação
do serviço con
ntratado.
4–D
DA BASE LEGAL
O fu
undamento
o jurídico desta in
nstrução normativa
n
encontra respaldo nos
segu
uintes precceitos norm
mativos:
4.1 – Constituição Federral de 1988
8;
4.2 - Lei Federral nº. 4.32
20/64;
4.3 – Lei Fede
eral nº. 8.66
66/1993;
4.4 - Lei Federral nº. 10.5
520/2002;
4.5 - Lei Comp
plementar nº.
n 101/200
00;
4.6 - Lei Comp
plementar nº.123/200
n
06;
4.7 – Lei Orgânica Munic
cipal;
4.8 - Demais le
egislações
s pertinente
es ao assu
unto.
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5–D
DAS RESP
PONSABIL
LIDADES
5.1 DA UNIIDADE RESPONSÁ
R
ÁVEL PE
ELA INST
TRUÇÃO NORMAT
TIVA
(SEC
FINA
E
CRETARIA
AMUNICIP
PAL
A
ADMINIST
TRAÇÃO,
ANÇAS
PLA
ANEJAMEN
NTO):
I - Promover a divulgação da Instru
ução Norm
mativa, man
ntendo-a attualizada;
Orientar ass Unidade
es Executo
oras (Secre
etarias Mu
unicipais) e supervisionar
II - O
sua aplicação;
III - Promover discussõ
ões técniccas com as
a unidade
es executo
toras e co
om a
unidade respo
onsável pe
ela coorde
enação do
o controle interno, ppara definir as
rotin
nas de trab
balho e os respectivo
os procedimentos de
e controle qque devem
m ser
objeto de alterração, atua
alização ou
u expansão
o;
ualizada, orientar
o
as áreas executoras e supervision
s
nar a aplic
cação
IV - Manter atu
da In
nstrução Normativa.
N
EXECUTORA
5.2
DAS
S
UN
NIDADES
AS
((SECRETA
ARIA
MUN
NICIPAL/R
REQUISITA
ANTE):
I - Identifica a necessidade de aquisição de materiais ou ccontratação
o de
servviços comuns;
II - E
Elabora o Pedido
P
de Compra;
III - E
Elaborar o Termo de
e Referênciia;
IV - Juntar, qu
uando for o caso, pe squisa de mercado, as proposstas de pre
eços,
no m
mínimo 03
3 (três) orçamentos
o
s, realizad
do junto a empresaa de ramo
o de
forne
ecimento do
d bem qu
ue se prete
ende adqu
uirir e/ou atividade doo serviço a ser
conttratado, qu
ue compro
ovem o va lor propos
sto está de
e acordo ccom os prreços
pratiicados no mercado;
V - Específicco ao sec
cretário: o
ordenar as
s despesa
as, homol ogar, revo
ogar,
adjudicar e auttorizar Empenho e asssinar Con
ntrato e Ad
ditivos;
5.3 D
DA COMIS
SSÃO ESP
PECIAL DE
E PREGÃO
O:
5.3.1
1 DA EQUIPE DE AP
POIO:
I–E
Elaborar a minuta do Edital;
II – E
Encaminha
ar a Procurradoria Ad ministrativ
va;
III – Assessora
ar o Prego
oeiro no ce
ertame, co
om a elabo
oração da A
Ata da Se
essão
regisstro de lances no Sis
stema Inforrmatizado, conferênc
cia da docuumentação
o;
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IV – Encamin
nhar o pro
ocesso devvidamente instruído,, após a aadjudicaçã
ão, à
auto
oridade sup
perior, visa
ando a hom
mologação e a contra
atação.
5.3.2
2 DO PREGOEIRO:
I - Presidir a se
essão de pregão,
p
com
m o creden
nciamento dos intereessados;
II - Receber os
o envelop
pes das p ropostas de
d preços e da doccumentaçã
ão de
habilitação;
III - Abertura dos enve
elopes dass proposta
as de pre
eços, o seeu exame e a
classsificação dos
d propon
nentes;
IV – Conduzir os proced
dimentos rrelativos ao
os lances e à escolhha da prop
posta
ou d
do lance de
e menor prreço;
V-A
Adjudicar a proposta de menor preço;
VI – Conduzir os trabalho
os da equi pe de apoio;
VII – Receber, examinar as impugn
nações e os
o recursos
s;
VIII - Encaminhar o processo
p
à área ju
urídica e/o
ou técnicaa, quando
o for
nece
essário;
IX - Assinar to
odos os relatórios, attas e parec
ceres prod
duzidos, ruubricando ainda
a
os os dema
ais docume
entos que ccompõe o processo licitatório;
todo
6–D
DOS PROC
CEDIMENTOS
6.1
DAS
S
UN
NIDADES
NICIPAL/R
REQUISITA
ANTE):
MUN

EXECUTORA
AS

((SECRETA
ARIA

6.1.1
1 A solicita
ação para realização
o de Proce
esso Licita
atório seráá precedida
a por
uma
a comunica
ação intern
na (memorrando) end
dereçado à Secretariia Municipal de
Adm
ministração, finanças e plan
nejamento, acompa
anhado ddo Termo
o de
Refe
erência e demais
d
doc
cumentos que enten
nderem necessário ppara comprovar
a mo
otivação da
a contrataç
ção;
6.1.2
2 Juntar pe
esquisa de
e mercado,, as propos
stas de pre
eços, no m
mínimo 03 (três)
(
orça
amentos, re
ealizado ju
unto a emp
presa de ramo
r
de fo
ornecimentto do bem
m que
se pretende adquirir e/ou ativiidade do serviço a ser coontratado, que
comprovem o valor pro
oposto esttá de acorrdo com os
o preços praticado
os no
merccado;
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6.2 DA SECR
RETARIA MUNICIP
PAL DE ADMINIST
A
TRAÇÃO, FINANÇA
AS E
PLA
ANEJAMEN
NTO:
6.2.1
1 Receber e analisarr o pedido d
da secreta
aria requisitante, se foor o caso;
6.2.2
2 Sendo convenient
c
te e oporttuna à sollicitação, encaminha
e
ar ao Seto
or de
Licita
ação e Contratos, nã
ão sendo, rretorna o processo
p
a Secretariaa requisitante;
6.3D
DA CONTA
ABILIDADE
E:
6.3.1
1 Analisar a viabilida
ade da desspesa solicitada pela
a secretarria, e caso seja
apro
ovado o pedido,
p
en
ncaminhar ao Setor de Licitação e C
Compras, caso
nega
ativo, retorrna o proce
esso a Seccretaria req
quisitante.
6.4D
DO NAF:
6.5.1
1 Emitir e juntar
j
ao processo
p
R
Reserva de
e Dotação Orçamentá
O
ária, e bloq
queio
orça
amentário;
6.5 D
DO SETOR
R DE LICIT
TAÇÃO E CONTRATOS:
6.5.1
1 Formalizar o processo e enviiar a Secre
etaria requisitante paara o orden
nador
de d
despesas (Secretário
(
o) autorizarr a aberturra do proc
cedimento na modalidade
preg
gão presen
ncial e auto
orizar a desspesa.
6.5.2
2 Elaboraçção da Minuta do Ediital, que de
everão con
nter, confoorme o caso, os
elem
mentos do art.
a 40 da Lei nº. 8.66
66/93;
6.5.3
3 Após aná
álise e ass
sinatura do
o Pregoeiro
o, numerarr as páginaas, preencher o
checck-list e en
nviar a Min
nuta para análise da
a Procurad
doria Adm
ministrativa,, nos
term
mos do art. 38, da Lei nº 8.666/9
93.
6.6- DA PROC
CURADOR
RIA JURÍD ICA:
1 Analisar e emitir o parecer ju
anto a mo
odalidade aadotada pa
ara a
6.6.1
urídico qua
aquisição/conttratação (P
Pregão Pre
esencial/ele
etrônico), bem
b
comoo as minuta
as do
instrrumento co
onvocatório
o e seus an
nexos, incluindo o co
ontrato adm
ministrativo
o.
6.7 D
DA EQUIP
PE DE APO
OIO AO PR
REGÃO:
6.7.1
1 Analisa
ar o pa
arecer jurrídico. Quando apresentar “inviabilidade
cond
dicionada”,, enviar o processo
p
a Secretariia requisita
ante para aatendimentto do
fato condiciona
ante.
6.7.2
2 Parecerr jurídico “viável”, a
agenda a data do certame e convoca
ar os
interressados por
p meio de
e publicaçã
ão de avis
so de aberttura de licittação no Diário
D
oficia
al do Esta
ado, no Diário
D
Oficcial da Un
nião e no portal daa transparê
ência
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resp
peitando-se
e o prazo
o legal de
e 08(oito) dias úteis
s antes dda abertura
a do
certa
ame;
6.7.3
3 Disponib
bilizar o Ed
dital em su
ua integra no site da
a Prefeiturra Municipa
al de
Belte
erra-PA;
6.7.4
4 Após a publicação
p
o, aguarda
a-se o praz
zo legal pa
ara abertu ra do certame,
salvo
o se houve
er impugna
ação do ed
dital. As im
mpugnações protocoliizadas dev
verão
ser iinstruídas com documentos qu
ue comprov
vem a lega
alidade e llegitimidad
de do
pedido e iden
ntifique o interessa do, nos termos
t
do
o Edital. N
Não ocorrrendo
ugnação protocoliza
p
ada até 0
02 (dois) dias úteis
s antes daa abertura
a do
impu
certa
ame, o pro
ocesso licitatório segu
ue sua ma
archa norm
mal. Havenddo impugnação
proto
ocoliza da
a tempestiv
vamente, a Comissã
ão conferirrá o pediddo, a caus
sa de
pedir e os documento
d
os que co
omprovam a legalid
dade e leegitimidade
e do
reco
orrente; ha
avendo qu
ualquer irre
egularidad
de, a impu
ugnação sserá decla
arada
imprrocedente na aprecia
ação de se
eu objeto, comunicarr-se-á aos interessad
dos e
o pro
ocesso tom
ma a marcha normal . Sendo ju
ulgado proc
cedente o pedido feitto na
impu
ugnação, o Pregoeiro
o julgará o pedido em 24 (vinte e quatroo) horas e junto
com Comissão
o, realizar--se-ão as ccorreções necessária
as no editaal em form
ma de
Aden
ndo, e havvendo alterrações na formulação da propo
osta, conceeder-se-á novo
prazzo de 08 (o
oito) dias úteis para
a a realizaç
ção da abertura do certame. Caso
C
não haja alterrações na formulaçã
ão da prop
posta, rea
alizar-se-ãoo as corre
eções
nece
essárias em
m 24 (vinte
e e quatro)) horas e mantém-se
m
e integralm ente o texto do
edita
al e data da
a sua aberrtura, comu
unicando o feito a tod
dos os inteeressados..
6.8 D
DA SESSÃ
ÃO DE PR
REGÃO:
6.8.1
1Realizar-sse-á a lic
citação Prregão no local, dia
a e hora indicados
s na
publicação;
6.8.2
2 Não com
mparecend
do interesssados, o Pregoeiro
o consideraará a licittação
Preg
gão “deserrta” e enviiará o proccesso a equipe
e
de apoio pra publicaçã
ão do
resu
ultado e abertura de novo
n
proce
edimento;
6.8.3
3 Compare
ecendo pelo menos 01 (um) in
nteressado
o, realizar-sse-á a licittação
fazendo-se o credenciam
c
mento, apó
ós abrir-se--á envelope da propoosta de pre
eço e
estando em co
onformidad
de com o vvalor estim
mado, verificar-se-á a habilitaçã
ão do
partiicipante, e se atende
er aos requ
uisitos do edital, será declaraddo vencedo
or do
certa
ame, e o Pregoeiro
o adjudica rá o objetto ao ven
ncedor, enncaminhando o
proccesso para homologa
ação da au
utoridade competente
c
e;
6.8.4
4 Compare
ecendo ma
ais de uma
a empresa
a interessa
ada, abrir-sse-ão todo
os os
enve
elopes dass propostas de preço
o e verific
car-se-á se
e atendem aos requisitos
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do e
edital, caso
o alguma proposta
p
de
e preços não
n atenda
a às exigênncias do edital,
e
esta será descclassificada
a pelo Preg
goeiro;
5
A
C
Comissão
de
P
Pregão
receberá
os
ennvelopes
6.8.5
de
Cred
denciamen
nto, Propos
sta de Pre
eços – Env
velope I e Habilitaçãoo –Envelop
pe II.
Send
do que, o Representante
e Legal ou Rep
presentantee Constituído
pode
erá aprese
entar no ato
o da abertu
ura da ses
ssão junto ao
a Pregoeeiro e equip
pe de
apoio a docum
mentação de
d credencciamento;
6.8.6
6 Aberta a sessão de
d Pregão, a equipe de apoio fará o creedenciamen
nto e
aberrtura dos envelope
es das p ropostas de preço
os, o seuu exame e a
classsificação dos
d propon
nentes, co
om o lança
amento da
as proposttas no Sistema
Inforrmatizado, se optarem;
6.8.7
7 O Pregoe
eiro condu
uzirá os pro
ocedimentos relativo
os aos lancces e à esc
colha
da p
proposta ou
u do lance de menor preço;
6.8.8
8 A critério
o do Prego
oeiro, qua ndo todos os licitanttes forem inabilitado
os ou
toda
as as propo
ostas forem desclasssificadas, poderá fix
xar aos liciitantes o prazo
p
comum a todo
os os partic
cipantes da
a sessão pública,
p
de
e 08 (oito) dias úteis para
a ap
presentação de nova documenttação ou de
d outras propostas, oou declara
ar, de
imed
diato, o cerrtame “frac
cassado”;
6.8.9
9 Um Membro
M
da Comisssão/pregoe
eiro elabo
orará a ata, na qual
deve
em estar registrados
r
s os nome
es das empresas liciitantes quee participa
aram,
dos que tivera
am suas propostas cclassificada
as ou desc
classificaddas, os mo
otivos
que fundamen
ntaram a cllassificaçã o e/ou des
sclassificaç
ção, os preeços escritos e
os la
ances verb
bais ofertad
dos, os no
omes das empresas
e
inabilitadass, se houv
ver, e
quaisquer outrros atos relativos ao ccertame que mereça
am registroo;
10 A emprresa que ofertar o me
enor preço
o, e estand
do em confformidade com
6.8.1
o pre
eço estima
ado, será consagrad
da arremattante da primeira fasse, em seg
guida
será
á aberto apenas
a
o seu enve
elope de habilitação
h
o. Caso coonstate que a
habilitação, da
a empresa vencedorra, não ate
ende aos requisitos ddo edital e não
pressente outra
a empresa classificad
da por pre
eço, será concedido
c
prazo má
áximo
de 0
08 (oito) dias úteis
s para sa
anar a irrregularidad
de. Estanddo a emp
presa
venccedora incconforme com a habilitação
o jurídica
a, esta seerá decla
arada
inabilitada e presente
p
outra
o
emp resa habillitada, será
á aberto o envelope da
emp
presa segu
uinte na cla
assificação
o de meno
or preço, caso
c
necesssário, abre-se
nova
a negociaçção de preç
ços com a empresa habilitada.
h
6.8.1
11 Finaliza
ada a segu
unda fase, a equipe de
d apoio fa
az a impresssão do ata em
02 (d
duas) vias, pois uma
a será entre
egue a empresa vencedora;
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6.8.1
12 Passan
ndo a em
mpresa pella primeira
a e segun
nda fase, após dec
clarar
venccedora do certame abrirá o d
direito de manifesta
ação de innterposição de
recu
urso, no pra
azo de 03 (três) diass, e caso não
n haja nenhuma m
manifestaçã
ão, o
Preg
goeiro decclarará a Adjudicaçã
A
ão do Obje
eto do cerrtame a em
mpresa melhor
classsificada co
omo vencedora, a eq uipe de ap
poio fará a publicaçãoo do Resultado
no D
Diário Oficcial, e porr fim, os a
autos são encaminh
hados ao Ordenado
or de
Desp
pesas, parra homolog
gação.
6.8.1
13 No deccorrer da sessão, ccaso seja arguida qu
uaisquer i rregularida
ades,
quan
ndo for neccessário, poderá
p
oP
Pregoeiro suspender
s
r a sessão , e encaminhar
o pro
ocesso à área
á
jurídic
ca e/ou téccnica para resposta da
d indagaçã
ção;
6.8.1
14 Caso o Edital prev
veja a apre
esentação
o de amostra/prospeccto, o Proc
cesso
será
á encaminhado ao Setor req
quisitante ou a Comissão dee Avaliaçã
ão e
Qualificação de Produtos
s para em issão de la
audo/maniffestação dde avaliaçã
ão de
amo
ostras/prospecto;
6.8.1
15 Caso algum
a
licita
ante maniffeste inten
nção de intterpor recuurso, mediante
regisstro da sín
ntese das razões na
a ata, dev
vem ser aguardados
a
s os segu
uintes
prazzos:
-03 ((três) dias para junta
ada das razzões do recurso;
-03 ((três) três dias
d
para os
o demais licitantes apresentar
a
r contrarraazão ao rec
curso
porvventura intterposto, que come
eçam a contar do
o termino do prazo
o do
reco
orrente;
6.8.1
16 Caso seja ap
presentado
o recurso, os auttos são encaminhados
depe
endendo do
d assunto
o arguido, assim, Prrocuradoria
a quanto à legalidad
de, a
Secrretaria requ
uisitante quanto ao o
objeto;
6.8.1
17 Os me
embros da Comissão
o presente
es na sess
são, junta mente com
m os
cred
denciados das empre
esas licitan
ntes assin
nam a ata e toda a documenttação
rubriicando todos os dem
mais docum
mentos que
e compõe o processoo licitatório;
6.8.1
18 Após a finaliza
ação, enccaminhar o proces
sso à Seecretaria para
Hom
mologar;
6.8.1
19. Uma vez
v homolo
ogado seg
gue o proc
cesso para
a o contro le interno para
pare
ecer parcia
al.

6.9 D
DO SETOR
R DE LICIT
TAÇÃO E CONTRATOS:
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6.9.1
1 Elabora
ar os co
ontratos. C
Caso neg
gativo, ge
erar a aautorização
o de
Forn
necimento e encamin
nhar o proccesso a Se
ecretaria re
equisitante .
7–D
DAS CONS
SIDERAÇÕ
ÕES FINA
AIS
Esta insstrução normativa vissa atenderr a necessidade de ppadronizaç
ção e
norm
matização das solicita
ações de ccompras de
d bens e contrataçõões de serv
viços
comuns no âm
mbito do Po
oder Execu
utivo Munic
cipal, de fo
orma a orieentar os órrgãos
da A
Administração Públic
ca Municip
pal para a correta observânccia acerca
a das
regra
as gerais para a so
olicitação d
da realizaç
ção de pro
ocedimento
tos gerais para
compras.
Devendo cada órrgão da A
Administraç
ção Pública
a do Execcutivo plan
nejar,
com antecipa
ação, suas
s comprass para o ano vige
ente, connforme normas
estabelecidas nesta Instrrução Norm
mativa.
emais com
mpetências que
No deccorrer dos trabalhoss poderão surgir de
pode
erão se re
esolvidas junto ao Controle interno. Esta Instruçção Norm
mativa
deve
erá ser atu
ualizada se
empre que
e fatores organizacio
o
onais, legaais ou técn
nicos
assim
m o exigire
em, a fim de
d manter o processo
o de melho
oria contínuua.
Pertencce também a esta Insstrução Normativa os
s anexos:
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.
PUB
BLICA-SE E CUMPRA-SE.
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ANEXO I
Mem
morando nº____/2017

Belterra‐P
PA, ___ de _______de 201
1_.

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 terrmos 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
considerações, reiteramos
r
votos
v
de e stiva e con
nsiderações, estando à disposição para
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
ejam forne
ecidos os preços da
a tabela anexa,
a
para fins dee levantam
mento
se
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:
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Lotee
ITEEM
(se for
o caaso)
1

1

1

2

1

3

2

4

2

5

2

6

3

7

3

8

3

9

3

1
10

3

1
11

DESCRIÇÃO
O DO
OB
BJETO

Un
nidad
e

qqtidade Preço
unitário
o

Diária/
mês/
m
hora
h
hora
1
Uni
1
mês
m
1

R$

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
básico/Termo de referê
ência. Cad
da secreta ria 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
CON
NTRATADO
O: Empresa vencedora da licitação
o.
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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
er marca.
conte
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
a, está funddamentada
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
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
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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 serviço xxxxxxxxxxxx
xxxxxx, os veículos deeverão obed
decer
ás se
eguintes 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:
ITEM
01

RIÇÃO
DESCR

UNID

De
etalhar descrição

QTDE

TOTA
AL
(R$))

UNIT
(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

7–D
DAS SANÇÕES PROP
POSTAS DO
OS SERVIÇ
ÇOS
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
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Em ccaso de atra
aso injustificado na rea
alização do
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
a irá dispon ibilizar (des
screver o se
erviço a serr fornecido)..
8.2 - A empresa
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
as a necessidade das S
Secretarias Municipal.
durante 24 hora
orra problem
mas com o objeto, a empresa deverá
d
subbstituir o mesmo
8.5 - Caso oco
imed
diatamente com
c
as mes
smas caraccterísticas té
écnicas da anterior, paara que não
o haja
interrrupção na execução
e
do serviço de
e xxxxxxxxx
x(descreverr serviço);
8.6 - A contrata
a se obrigarrá as suas expensas, a manutenç
ção da máqquina, corre
eções
ou re
eposições de peças defeituosas
d
s, o fornecimento de transporte,
t
que se fiz
zerem
nece
essários;
8.7 - Não será
á aceito em hipótese a
alguma serv
viços fora das
d qualidaddes exigida
as em
Lei.
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8.8 - A contratante não pag
gará, em ne
enhuma hip
pótese o dia
a de serviçoo não execu
utado,
pretexto de reparo mec
cânicos no veículo;
sob p
8.9 - A contrata
ada será re
esponsável por quaisquer danos e/ou acidenntes que ho
ouver
no d
decorrer da prestação dos serviçços, assim como com
m funcionáriios de terceiros,
oriun
ndos dos se
erviços pres
stados.
8.10 - A emprresa deverrá após re cebimento da ordem de serviçço apresentar o
mate
erial..(descrever entreg
ga).
8.11 - Os veícu
ulos deverã
ão fazer a d
descarga do
os resíduos
s no depóssito Municip
pal de
erra-PA.
Belte

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;
9.2 - Indicar os locais dos serviços
s
a sserem executados com
m antecedênncia;
9.3 - Realizar a indicação do fiscal, para verific
car a qualid
dade dos seerviços a serem
s
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 do ed
dital de licita
ação.
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 ao veícculo, quand
do for
consstatada de
esobediênc
cia ostenssiva as especificaç
ções, quaando cons
statar
incom
mpetência comprovada para desempenho da função ou comportam
mento
incon
nveniente;
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.
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A admin
nistração Municipal po
oderá realiz
zar alteraçõ
ões contratuuais, atravé
és de
termo
os aditivos, nos casos estabelecid
dos na Lei 8.666/93
8
e suas alteraçções.
s
sanad
dos através
s da Lei 8.66
66/93.
Os casoss omissos serão

___
_________
__________
__________
___
Secre
etario ou outtro servidorr por ele dellegado
Decre
eto/Portaria nº xxx
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ANEXO IV
V

AUTORIZAÇÃO

Na q
qualidade de
e ordenado
or (a) de de spesa da Secretaria
S
Municipal
M
dee XXXXXX e 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. Cump
pra-se.

Belterra - PA, xx de
e xxxxxxx de
e 20xx.

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

Secrretaria
requiisitante

Setor de
d
Licitaçã
ão e
Contrattos

Ju
urídico

Contabilidade

NAF

Contro
ole interno
o

1-mem
morando
do orrdenador
com anexos(3
a
pesquisas de
preços
s)
2- Te
ermo de
referên
ncia com
Justific
cativa do
órgão
requisitante.
3-rese
erva
orçamen
ntária
4- Auttorização
do orrdenador
de des
spesas.
5- justifica
ativa
da comisssão
de
licitação/p
preg
oeiro
6- edital com
anexos
7- parecer
ju
urídico
8publicações
9sesssão
pública(atta
da sessão
o)
10- parecer
p
pa
arcial
11Adjudicaçção
12-Resulttado
da licitaçã
ão
13- contra
ato
14-

nomear
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fiscal através
de
portaria,
com ciência do
fiscal
15-Extrato
o do
contrato
16publicação
17-Parrecer final
18
8ad
dministrar
o contrato

