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  EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE 
JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, por meio de sua Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, 
torna público que no dia 25 de março de 2021, às 09h00min, fará realizar abertura da sessão 
de licitação na modalidade PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS, na forma ELETRÔNICA, e de 
MENOR PREÇO POR ITEM (UNITÁRIO), objetivando a aquisição de materiais hidráulicos 
destinados à manutenção de rede de água e rede de esgoto, observadas as disposições 
contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
demais exigências deste edital e demais legislações porventura aplicáveis. O telefone para 
contato e esclarecimento é o (44) 3635-1751. 

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa 

de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

UASG: 928289  

 

DATA: 25/03/2021 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09h (nove horas). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui o objeto deste Pregão o Registro de Preços para a FUTURA E PARCELADA 
aquisição de materiais hidráulicos para rede de água e rede de esgoto, conforme quantidades e 
especificações do Anexo I que é parte integrante do presente edital; cabe dizer que as 
quantidades são meramente estimadas. 
1.2. O limite máximo de preços estimado é de R$ 101.768,36 (Cento e um mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). 
1.3. A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da 
data de assinatura do contrato, podendo haver a prorrogação nas hipóteses legais. 
1.4. O limite máximo total de preço será o de R$ 101.768,36 (Cento e um mil, setecentos 
e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), ficando esclarecido que o preço ora 
estabelecido é o preço máximo admitido, não vinculante à contratação efetiva, servindo 
apenas como balizador máximo, de modo que a pregoeira, fundamentadamente, no 
âmbito das funções que lhe são inerentes, poderá não aceitar propostas de preços dos 
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licitantes cujo valor seja manifestamente excessivo em relação aos preços de mercado, 
ainda que estejam situados dentro do limite máximo de preços estabelecidos no edital. 
1.5. No que tange às propostas, serão aceitas as que observarem estritamente as 
especificações completas contidas no anexo a este edital, e que observarem os limites 
máximos de preços estabelecidos para cada um dos itens/lotes em que concorrerem. 
Além disso, em relação à aceitação das propostas, serão observados os critérios 
previstos na legislação correlata. 
1.6. Os licitantes interessados devem tomar como base para a confecção de suas 
propostas a relação de produtos anexa a este edital, haja vista que qualquer 
incompatibilidade da proposta com a descrição das características de determinado bem 
ocasionará a desclassificação da proposta. 
1.7. Os preços deverão ter, no máximo, duas casas decimais após a vírgula; caso o 
desconto ofertado importe em mais que duas casas decimais após a virgula, estas serão 
desprezadas. 
 
2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL 

2.1. O presente edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos 
endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
https://japura.consorciocispar.com.br/. 
2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito 
no Compras Governamentais (CATMAT) e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
3.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que 
o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão 
pública do certame. 
3.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, 
das 08h00 às 17h00, na Rua São Januário, 124, Setor de Licitações, Jd. Modelo, Japurá, ou 
encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: samaejap@uol.com.br. 
3.1.2 Caberá a pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
3.1.3 a pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 
3.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO. 
3.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se 
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na 
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui 
poderes de representação da impugnante. 
3.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 
samaejap@uol.com.br. 
3.3.1 a pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
3.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
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3.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação. 
3.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
4.1 Poderão participar deste Pregão, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 
de abril de 2018. 
4.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as 
orientações que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o 
terceiro dia útil a data do recebimento das propostas. 
4.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao 
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 
4.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - 
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 
4.2 Será vedada a participação de empresas: 
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ou ainda, 
d) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido 
suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Japurá, União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta. 
e) empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
f) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si;  
g) pessoas jurídicas das quais participem, a qualquer título, dirigentes ou servidores da 
Prefeitura de Japurá. 
4.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
4.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 
4.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 
4.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 
4.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
4.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
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4.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da 
Constituição Federal. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
5.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 
5.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
5.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados. 
5.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DA 
HABILITAÇÃO 
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no item 9 do edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 
6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
6.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
6.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
6.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
6.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 
descrevendo detalhadamente as características do objeto cotado, informando 
marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até 
duas casas decimais após a vírgula. 
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6.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
6.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da 
prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o SERVIÇO 
AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO 
PARANÁ.  
6.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
6.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1 No dia 25 de março de 2021 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na 
internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas 
recebidas e início da etapa de lances.  
7.2 a pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os 
licitantes. 
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
7.8 O intervalo mínimo de diferença 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$ 0,01 (um centavo de real). 
7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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7.10 Será adotado para o envio de lances no PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
7.15.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.18 No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação.  
7.20 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.  
7.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  
7.23 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
7.24 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
7.24.1 no pais; 
7.24.2 por empresas brasileiras;  
7.24.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.24.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
7.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas.  
7.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
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que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital. 
7.26.1 Após a etapa de lances e verificação dos documentos anexados, a pregoeira ira 
convocar o licitante via CHAT, para negociação de valores e envio de documentos faltantes, no 
prazo de 20 minutos para a resposta do licitante, caso não se manifeste, será considerado 
desistente. 
7.26.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
7.26.3 a pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
7.26.4 Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
8.5 a pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
8.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 
8.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.7 Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a sua continuidade. 
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8.8 a pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.8.1 Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9.  DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1 SICAF. 
9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br / 
9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
9.1.3.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.3.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.3.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.4 Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas; 
9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 horas (duas), sob 
pena de inabilitação. 
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9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.7 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.8.  São exigidos quanto à habilitação jurídica: 
9.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.8.2 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; 
9.8.3 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; 
9.8.4 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; 
9.8.5 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; 
9.8.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
9.9. São exigidos quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
9.9.2 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 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4 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 nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 
9.9.5 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;  
 9.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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9.9.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
9.9.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
9.10 São exigidos quanto a qualificação econômico-financeira consistirá em: 
9.10.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente 
da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste 
PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 
9.11 São exigidos quanto a qualificação técnica: 
9.11.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com os itens 49, 50, 51, 52 e 54, por meio da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.12 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 
9.12.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 
9.13 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim 
de COMPROVAR O ENQUADRAMENTO: 
9.13.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar 
juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (ANEXO IV). 
9.14 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
9.15 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.15.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.16 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
9.17 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  
9.18 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
9.19 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
9.20 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
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exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.20.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 
9.21 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 
10.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, 
item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a 
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para 
tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar 
o documento utilizando o link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 
10.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
10.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) 
HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 11:30h e das 13h30min 
às 17h00min, contados da convocação. 
10.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por 
meio do e-mail: samaejap@uol.com.br . Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio 
deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu 
conteúdo. a pregoeira não se  responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ quanto do 
emissor. 
10.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 
02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio 
da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 
10.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro 
do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
10.4.2 É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo 
desde a realização da sessão pública. 
10.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 
Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a pregoeira DESCLASSIFICARÁ 
e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
10.5 A proposta deverá conter: 
10.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado 
o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta; 
10.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
10.5.3 indicação/especificação do equipamento e marca; 
10.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 
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10.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame; 
10.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas 
casas decimais (0,00). 
10.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas 
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 
10.5.8 a pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 
julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 
10.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado 
no dia de sua apresentação. 
10.5.10 O SAMAE poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no 
caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 
 
11. DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 
11.1 A documentação solicitada no item 09, em original ou cópias autenticadas, e a proposta 
original, poderão, a critério da Pregoeira, ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: 
Rua São Januário, 124, Jd. Modelo, Japurá-PR, CEP 87225-000. Aos cuidados do 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: ALINE 
EUGÊNIA DA CRUZ. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o 
nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do PREGÃO 
ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS. 
11.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a 
pregoeira o declarará vencedor. 
11.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de 
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade 
estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 
 
12. DOS RECURSOS 
12.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá 
de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
12.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência 
desse direito. 
12.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 
12.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
12.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
12.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeira terá até 5 (cinco) dias 
para: 
12.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 
12.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

mailto:samaejap@uol.com.br


 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE 
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR 

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751 

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: SAMAEJAP@UOL.COM.BR 

JAPURÁ-PARANÁ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SAMAE JAPURÁ/PR – PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 – PÁG. 13 DE 41 

 

12.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 
12.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 
contratação. 
12.9 Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 
 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 
13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
14.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 
primeiro lugar será declarado vencedor. 
14.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do 
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da 
licitação. 
14.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela 
Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
14.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição 
do objeto licitado. 
 
15. DO PAGAMENTO  
15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) 
produto(s), mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
responsável pela unidade requisitante. 
15.2. Com o intuito de garantir a plena preservação do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, assim definido como a relação existente entre o conjunto dos encargos 
impostos à empresa contratada pela Administração e a remuneração correspondente 
recebida pelo objeto licitado, fica assegurada a recomposição, reajuste e atualização 
monetária dos preços constantes no contrato. 
15.3. Para efeitos de concessão de recomposição, reajuste e atualização monetária à 
empresa contratada pela Administração, fica definido que será preservado o equilíbrio 
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econômico-financeiro estabelecido no instante em que a proposta foi formulada, em 
caráter final, pela empresa. 
15.4. Fica definido que haverá ensejo à aplicação de recomposição, atualização 
monetária, reajuste e garantia do equilíbrio econômico-financeiro diante da 
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculadas, 
capazes de retardar ou impedir a execução do ajuste, ou ainda de casos de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
15.5. Será deferida a aplicação de recomposição, atualização monetária e reajuste dos 
preços registrados ou contratados sempre que for verificado e devidamente 
comprovado pela empresa o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
15.6. A solicitação da empresa deverá estar devidamente fundamentada e comprovar, 
de forma incontestável e irrefutável, que houve o rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro, salientando-se que a Administração poderá recusar o pleito formulado 
mediante a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento, dentre eles: 
I – ausência de elevação dos encargos da empresa; 
II – ocorrência do evento causador do desequilíbrio antes da formulação da proposta; 
III – ausência de vínculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilíbrio e a 
majoração dos encargos da empresa com preços registrados ou contratados; 
IV – culpa exclusiva da empresa contratada pela majoração dos encargos, incluindo-se 
a previsibilidade da ocorrência dos eventos ensejadores. 
15.7. Fica expressamente previsto que, da mesma forma, poderá haver a redução do 
valor contratado caso a Administração verifique a oscilação, para baixo, dos preços de 
mercado.  
15.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, da Lei 8.666/93) provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor 
devido poderá ser acrescido de atualização financeira, quando demandado a 
CONTRATANTE, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data 
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, ou 6,00% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas (segundo artigo 36 § 4° da IN 02 de 2008): 
I = (TX / 100) / 365 
EM =I x N x VP 
Onde: 
I = índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR  
16.1 O valor máximo estimado da licitação é de R$ 101.768,36 (Cento e um mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). 
16.3 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são 
oriundos dos Recursos do SAMAE. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte 
dotação: 
01.001 - 17.122.0006.2001 - 3.3.90.30.00 
01.001 - 17.122.0006.2001 - 4.4.90.30.00 
01.001 - 17.512.0036.2003 - 3.3.90.30.00 
01.001 - 17.512.0036.2003 - 4.4.90.30.00 
01.001 - 17.512.0036.2005 - 3.3.90.30.00 

mailto:samaejap@uol.com.br


 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE 
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR 

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751 

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: SAMAEJAP@UOL.COM.BR 

JAPURÁ-PARANÁ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SAMAE JAPURÁ/PR – PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 – PÁG. 15 DE 41 

 

01.001 - 17.512.0036.2005 - 4.4.90.30.00 
 
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado a Ata de 
Registro de Preços (Anexo V) ou emitido instrumento equivalente. 
17.2 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.  
17.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
17.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
17.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
17.3.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 
17.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata 
de Registro de Preços. 
17.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 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, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  
17.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura da Ata de Registro de Preços, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 
17.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 
17.6 Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços. 
17.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços. 
17.8 Havendo interesse por parte da Administração e de acordo com as Leis Vigentes o 
Município poderá adotar o § 3º do Art. 12 do Decreto n. 7892/2013. 
17.9 Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos 
e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea 'd' do inciso II do art. 65 da Lei nº 
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8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 
17.10 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea 'd' do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
18.  DAS PENALIDADES 
18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
18.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
18.1.2 Não assinar o contrato, quando cabível; 
18.1.3 Apresentar documentação falsa; 
18.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
18.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
18.1.6 Não mantiver a proposta; 
18.1.7 Cometer fraude fiscal; 
18.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
18.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  
18.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
18.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
18.4,1 Advertências por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
18.4.2 Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
18.4.3 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; 
18.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 
18.5 Declarações 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
18.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
18.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
18.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  
18.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
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Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.  
18.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
18.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 
18.12 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. 
18.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
18.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
19.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
19.1 Fica assegurado ao SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
(SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ o direito de revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em 
virtude de vício insanável. 
19.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 
dos atos que diretamente dele dependam. 
19.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
19.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
19.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que 
o a ata de registro de preços/contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os 
já produzidos. 
19.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou 
aos demais interessados. 
19.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
19.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito da Prefeitura de 
Japurá. 
 
20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei 
Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro da presente ata de registro de preços/contrato, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 
colaboradores ajam da mesma forma. 
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21.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos 
Municípios do Paraná e no Portal de Transparência do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, através do endereço 
eletrônico https://japura.consorciocispar.com.br/. 
22.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não 
comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os 
licitantes. 
21.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira. 
21.5 Será facultado a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, 
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, 
bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a 
fundamentar a decisão. 
21.6 a pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer 
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam 
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios 
básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto. 
21.7 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações 
no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo 
Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos 
documentos solicitados nos prazos previstos. 
21.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
21.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 
normal na SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE 
JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
21.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à 
indenização. 
21.12 A anulação do procedimento licitatório induz a Ata de Registro de Preços/Contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 
21.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de Licitações 
do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, 
ESTADO DO PARANÁ. 
21.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
21.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as 
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o 
conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou 
inobservâncias. 
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21.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço 
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados 
durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de 
todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer 
alegação de não recebimentos dos documentos. 
21.17 a pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ quanto 
do emissor. 
21.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 
21.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de lances 
da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados. 
21.20 Se a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h 
(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio 
no sistema eletrônico. 
21.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O 
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO pela Pregoeira 
VIA CHAT. 
21.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário 
marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da 
Pregoeira em contrário. 
21.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
21.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 
o Foro da Comarca de Cianorte - PR. 
21.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
21.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de 
Fornecimento; 

ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada; 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 
ANEXO V Modelo de Minuta de Ata de Registro de Preços 

 
Japurá-PR, 10 de março de 2021. 

 
 
 

ALINE EUGÊNIA DA CRUZ 
Pregoeira 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO Nº 03/2021 

 
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO: materiais hidráulicos destinados à manutenção de rede de água 

e rede de esgoto, conforme descrição abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 
ADAPTADOR CURTO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 
COM BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4” - NBR 5648 

200 UNIDADE           0,75         150,00  

2 
ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR PARA TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC EM BISNAGA DE 75G – NBR 
14725 

200 UNIDADE           6,97      1.394,00  

3 
BUCHA DE REDUÇÃO PVC BRANCO COM ROSCAS 
BITOLA 1” X 3/4” 

50 UNIDADE           2,82         141,00  

4 CAP DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM - NBR 5648 500 UNIDADE           0,96          480,00  

5 

COLAR DE TOMADA DE PVC MARROM COM 
TRAVAS E COM SAÍDA ROSCÁVEL, PARA RAMAL 
DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, BITOLA 60MM X 3/4” - NBR 
10930 

100 UNIDADE           9,20          920,00  

6 
FITA VEDAROSCA MATÉRIA-PRIMA PTFE 
(POLITETRAFLUORETILENO) EM ROLO DE 18MM X 
50M – ABNT NBR 16368:2015   

200 UNIDADE           7,76       1.552,00  

7 
JOELHO 45º DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM – 
NBR 5648 

200 UNIDADE           1,21          242,00  

8 
JOELHO 90º DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM – 
NBR 5648 

1.000 UNIDADE           1,06       1.060,00  

9 
JOELHO 90º DE PVC MARROM SOLDÁVEL 60MM – 
NBR 5648 

20 UNIDADE         18,15          363,00  

10 
JOELHO 90º DE PVC MARROM SOLDÁVEL E COM 
ROSCA 25MM X 3/4” – NBR 5648 

1.000 UNIDADE           2,30       2.300,00  

11 
JOELHO 90º DE PVC BRANCO ROSCÁVEL 3/4” – 
NBR 5648 

1.000 UNIDADE           2,56       2.560,00  

12 
JOELHO 45º PVC RÍGIDO BRANCO ESGOTO PONTA 
E BOLSA BITOLA 100MM 

50 UNIDADE           7,21          360,50  

13 
JOELHO 90º PVC RÍGIDO BRANCO ESGOTO PONTA 
E BOLSA BITOLA 100MM 

50 UNIDADE           7,16          358,00  

14 
LUVA DE PVC MARROM SOLDÁVEL E COM ROSCA 
25MM X 3/4” – NBR 5648 

1.000 UNIDADE           1,64       1.640,00  

15 
LUVA DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM – NBR 
5648 

1.000 UNIDADE           0,99          990,00  

16 
LUVA DE PVC MARROM SOLDÁVEL 32MM – NBR 
5648 

50 UNIDADE           1,56            78,00  

17 
LUVA DE PVC BRANCO ROSCÁVEL BITOLA 3/4” - 
NBR 5648 

200 UNIDADE           1,91          382,00  

18 
LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC BRANCO 
ROSCÁVEL BITOLA 3/4” – NBR 5648 

20 UNIDADE         13,22          264,40  

19 
LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC MARROM 
SOLDÁVEL 25MM - NBR 5648 

100 UNIDADE           7,62          762,00  

20 
LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PBA JUNTA 
ELÁSTICA (JE) DN50 / DE60MM, COM ANEL DE 
BORRACHA – NBR 5647 

50 UNIDADE         15,98          799,00  

21 
LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PBA JUNTA 
ELÁSTICA (JE) DN75 / DE85MM, COM ANEL DE 
BORRACHA - NBR 5647 

20 UNIDADE         33,16          663,20  

22 
LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PBA JUNTA 
ELÁSTICA (JE) DN100 / DE110MM, COM ANEL DE 
BORRACHA - NBR 5647 

10 UNIDADE         61,73          617,30  

23 
LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA (JEI) DN100 – NBR 7665 

10 UNIDADE         91,72          917,20  
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24 
LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA (JEI) DN200 – NBR 7665 

10 UNIDADE       202,30       2.023,00  

25 
LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO BRANCO 
ESGOTO BITOLA 100MM 

50 UNIDADE         12,01          600,50  

26 
NIPEL PARARELO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL 
BITOLA 3/4” - NBR 5648 

200 UNIDADE           1,11          222,00  

27 
PORCA SEXTAVADA EM PP (POLIPROPILENO) 
PARA HIDRÔMETRO BITOLA 3/4” - NBR 8194 

500 UNIDADE           3,75       1.875,00  

28 
TUBETE CURTO OITAVADO EM PP 
(POLIPROPILENO) PARA HIDRÔMETRO BITOLA 3/4” 
– NBR 8194 

500 UNIDADE           1,62          810,00  

29 
TUBETE LONGO OITAVADO, COMPRIMENTO 
MÍNIMO 120MM, EM PP (POLIPROPILENO) PARA 
HIDRÔMETRO BITOLA 3/4” – NBR 8194 

100 UNIDADE           2,63          263,00  

30 

TUBETE CEGO CURTO OITAVADO EM 
POLIPROPILENO (PP), BITOLA 3/4”, PARA CORTE 
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, FECHADO NAS 
DUAS EXTREMIDADES E COM UM RASGO DE 
APROXIMADAMENTE 15MM X 18MM NO MEIO DO 
CORPO, COM REFORÇO INTERNO EM "X", DE 
FORMA E EVITAR A FRAUDE ATRAVÉS DA 
PERFURAÇÃO DO TUBETE, COR VERMELHO - NBR 
8194 

100 UNIDADE           1,85          185,00  

31 

REGISTRO DE PVC MARROM TIPO ESFERA, COM 
CABEÇA BORBOLETA, COM ROSCAS EXTERNAS 
(MACHO-MACHO), BITOLA 3/4”, COMPRIMENTO 
MÍNIMO 80MM – NBR 11306 – REFERÊNCIA TIGRE 

1.000 UNIDADE         10,83     10.830,00  

32 

REGISTRO DE PVC MARROM TIPO ESFERA, COM 
CABEÇA BORBOLETA, COM ROSCAS INTERNAS 
(FÊMEA-FÊMEA), BITOLA 3/4”, COMPRIMENTO 
MÍNIMO 80MM – NBR 11306 - REFERÊNCIA TIGRE 

500 UNIDADE           9,50       4.750,00  

33 TÊ DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM – NBR 5648 100 UNIDADE           1,49          149,00  

34 
TÊ DE PVC BRANCO ESGOTO COM BOLSAS (BBB) 
BITOLA 100MM 

50 UNIDADE         12,98          649,00  

35 
TÊ DE PVC MARROM PBA JEI (JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA) COM BOLSAS (BBB) BITOLA DN50 / 
DE60MM – NBR 5647 

10 UNIDADE         26,15          261,50  

36 
TUBO DE PVC RÍGIDO MARROM JUNTA SOLDÁVEL 
BITOLA 25MM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., 
EM BARRA DE 6 METROS – NBR 5648 

100 BARRA         26,91       2.691,00  

37 
TUBO DE PVC RÍGIDO MARROM JUNTA SOLDÁVEL 
BITOLA 32MM, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 M.C.A., 
EM BARRA DE 6 METROS – NBR 5648 

50 BARRA         46,68       2.334,00  

38 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO DE ESGOTO 
BITOLA 100MM, EM BARRA DE 6M - NBR 5688 

20 BARRA       106,13       2.122,60  

39 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO DE ESGOTO 
BITOLA 150MM, EM BARRA DE 6M - NBR 5688 

10 BARRA       236,52       2.365,20  

40 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 
DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, EM BISNAGA COM 
CONTEÚDO MÍNIMO DE 300G E BICO APLICADOR – 
NBR 5688 

20 UNIDADE         16,53          330,60  

41 

CURVA CURTA 90º DE PVC COLETOR ESGOTO 
INJETADA, COM BOLSAS (BB), JUNTA ELÁSTICA 
(JE), BITOLA 100MM, COM ANEL DE BORRACHA - 
NBR 10569 - NBR 10570 

50 UNIDADE         23,50       1.175,00  

42 

CURVA CURTA 90º DE PVC COLETOR ESGOTO 
PONTA E BOLSA (PB), JUNTA ELÁSTICA (JE), 
BITOLA 100MM, COM ANEL DE BORRACHA - NBR 
10569 - NBR 10570 

50 UNIDADE         25,18       1.259,00  

43 
LUVA DE CORRER DE PVC COLETOR ESGOTO 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI), BITOLA 150MM - 
NBR 10569 E NBR 10570 

20 UNIDADE         29,74          594,80  

44 

SELIM 90º DE PVC COLETOR ESGOTO PARA TUBO 
CORRUGADO, COM TRAVA, BITOLA 150MM X 
100MM, COM ANEL DE BORRACHA - NBR 10569 - 
NBR 10570 

100 UNIDADE         22,43       2.243,00  
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45 
SELIM 90º DE PVC COLETOR ESGOTO PARA TUBO 
LISO, COM TRAVA, BITOLA 150MM X 100MM, COM 
ANEL DE BORRACHA - NBR 10569 - NBR 10570 

100 UNIDADE         22,88       2.288,00  

46 
TÊ 90º DE PVC COLETOR DE ESGOTO, INJETADO, 
COM BOLSAS (BBB), JUNTA ELÁSTICA (JE), BITOLA 
DN 150MM, COM ANÉIS DE BORRACHA - NBR 7362 

20 UNIDADE       133,49       2.669,80  

47 

TIL LIGAÇÃO PREDIAL DE PVC COLETOR ESGOTO, 
COM BOLSAS (BBB), JUNTA ELÁSTICA (JE), BITOLA 
100MM, COM ANEL DE BORRAHCA - NBR 10569 - 
NBR 10570 

100 UNIDADE         44,93       4.493,00  

48 

TUBO DE PVC RÍGIDO COLETOR DE ESGOTO, LISO, 
PAREDE MACIÇA, PONTA E BOLSA (PB), JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA (JEI), BITOLA 100MM, EM 
BARRA DE 6 METROS – NBR 7362 

50 BARRA       178,30       8.915,00  

49 

REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL, COM CUNHA EMBORRACHADA REVESTIDA 
COM ELASTÔMERO EPDM, COM BOLSAS PARA 
PVC PBA, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM 
PINTURA EPÓXI A PÓ, CLASSE PN10, DN50 / 
DE60MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, NBR 
14968:2003 

10 UNIDADE       425,30       4.253,00  

50 

REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL, COM CUNHA EMBORRACHADA REVESTIDA 
COM ELASTÔMERO EPDM, COM BOLSAS PARA 
PVC PBA, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM 
PINTURA EPÓXI A PÓ, CLASSE PN10, DN60 / 
DE75MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, NBR 
14968:2003 

3 UNIDADE       700,00       2.100,00  

51 

REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL, COM CUNHA EMBORRACHADA REVESTIDA 
COM ELASTÔMERO EPDM, COM BOLSAS PARA 
PVC PBA, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM 
PINTURA EPÓXI A PÓ, CLASSE PN10, DN75 / 
DE85MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, NBR 
14968:2003 

2 UNIDADE       589,09       1.178,18  

52 

REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL, COM CUNHA EMBORRACHADA REVESTIDA 
COM ELASTÔMERO EPDM, COM BOLSAS PARA 
PVC PBA, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM 
PINTURA EPÓXI A PÓ, CLASSE PN10, DN100 / 
DE110MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, NBR 
14968:2003 

2 UNIDADE       679,54       1.359,08  

53 

CAIXA DE POLIPROPILENO (PP) PARA CORTE EM 
REGISTRO DE CAVALETE DE ÁGUA, COM 
TRAVAMENTO TIPO ENGATE RÁPIDO, PARA 
FECHAMENTO MANUAL, COM UMA TRAVA 
SUPERIOR E DOIS ENCAIXES NAS LATERAIS, COM 
BARREIRA INTERNA QUE IMPEDE ACESSO AO 
REGISTRO, PARA TUBULAÇÃO BITOLA 3/4”, COR 
VERMELHO, COM UM FURO EM CADA 
EXTREMIDADE SUPERIOR ABAIXO DA TRAVA DE 
DIÂMETRO DE 4MM A 5MM  PARA PASSAGEM DE 
CORDOALHA DE AÇO OU CORDÃO DE NYLON, 
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12,50CM X 7,50CM X 
7,00CM (PADRÃO DE REFERÊNCIA VEDASYSTEM) 

100 UNIDADE           5,25          525,00  
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54 

CAIXA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) TIPO 
MONOBLOCO, PARA PROTEÇÃO DE 1 (UM) 
HIDRÔMETRO, PARA INSTALAÇÃO NO PASSEIO 
(PISO), COM FUROS PASSANTES DE DIÂMETRO 
3/4” NAS EXTREMIDADES LATERAIS, COM TAMPA 
ARTICULADA ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE 
FECHAMENTO UTILIZANDO CHAVE DE MANOBRA, 
COM FURO NO FUNDO PARA ESCOAMENTO DE 
ÁGUA, SEM INSCRIÇÃO/LOGOTIPO NA TAMPA, 
COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: 
COMPRIMENTO 470MM, LARGURA 250MM E 
ALTURA 175MM (PADRÃO DE REFERÊNCIA 
HOMOLOGADO SANEPAR) 

150 UNIDADE         94,67     14.200,50  

55 

LACRE PARA PROTEÇÃO DA PORCA DO 
HIDRÔMETRO CONTRA FRAUDES, TIPO 
ABRAÇADEIRA, COMPOSTO POR DUAS SEMI-
CALOTAS, PARA FECHAMENTO MANUAL, COM NO 
MÍNIMO 1 (UMA) TRAVA EM CADA SEMI-CALOTA, 
FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), NÃO 
REUTILIZÁVEL, COM UM FURO DE NO MÍNIMO 4MM 
A 5MM DE DIÂMETRO EM CADA SEMI-CALOTA 
PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM INSCRIÇÃO 
DO LOGOTIPO SAMAE, NA COR AZUL, BITOLA 3/4”. 

3.000 UNIDADE           1,02       3.060,00  

TOTAL.............................................................................................................................................. R$ 101.768,36 

 
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, 
prevalecerá a descrição constante no Edital. 
 
1.2. Valor máximo estimado da licitação R$ 101.768,36 (Cento e um mil, setecentos e 

sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). 
2– DO PROSPECTO: 
2.1. PROSPECTO: A licitante vencedora PODERÁ enviar à pregoeira, sob pena de 
desclassificação, no prazo máximo de 3 (três) horas após a finalização do certame, através do 
e-mail: samaejap@uol.com.br ou anexar no sistema COMPRASNET juntamente com a 
proposta de preços atualizada, os “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou 
CATÁLOGOS do objeto ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização 
dos mesmos, permitindo a consistente avaliação técnica de equipe nomeada através de portaria 
municipal. 
 
3.DA DISTRIBUIÇÃO 
3.1.Os materiais deverão ser entregues na Rua São Januário, 124, Jardim Modelo, no município 
de Japurá-PR, CEP 87.225-000. Contato Fone/Fax: (44) 3635-1751, e-mail: 
samaejap@uol.com.br  no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h de segunda-feira à 
sexta-feira. 
3.2.O quantitativo definitivo da aquisição inicial será indicado pela CONTRATANTE à época da 
emissão do empenho. 
 
4.DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 
4.1.Para fins de habilitação, além das exigências administrativas e legais especificadas no edital, 
a empresa deverá apresentar:  
4.2 O LICITANTE detentor da melhor proposta deverá apresentar no dia do pregão documentos 
como certificados/catálogos que comprovem as especificações do produto oferecido 
corretamente com o nome do item e garantindo estar conforme o edital, de acordo com a 
exigência de cada item. Não serão aceitos documentos que não seja possível comprovar com o 
produto especificado na data de abertura das propostas. 
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5. DA ENTREGA  
5.1 O prazo de entrega dos produtos deverá ser de até 20 (vinte) dias contados a partir da 
data de formalização do pedido. A formalização do pedido será contada a partir da 
confirmação do recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA. 
5.2 O prazo de entrega dos produtos caso seja postergado, deverá ser informado ao órgão 
licitante com a maior antecedência; 
5.3.Os materiais deverão ser entregues na Rua São Januário, 124, Jd. Modelo, no município de 
Japurá-PR, CEP 87.225-000. Contato Fone/Fax: (44) 3635-1751, e-mail: 
samaejap@uol.com.br, no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h de segunda-feira à 
sexta-feira. 
5.4 A CONTRATADA deverá confirmar o recebimento da nota de empenho. 
 
6. DO ACEITE 
6.1. O recebimento dos produtos referentes aos itens será provisório, para posteriores testes de 
conformidade, verificação das especificações técnicas do Termo de Referência e da proposta 
comercial. 
6.2. Após a entrega dos produtos, a CONTRATANTE terá até 02 (dois) dias úteis para 
avaliá-los. 
6.3. Caso seja necessária a troca dos produtos, a CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis para efetuá-la. 
6.4. Constatado que o produto ofertado está em desacordo com o especificado neste Termo de 
Referência, o fornecedor terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da recusa, para 
entrega de novo produto que atenda ao especificado neste Termo de Referência. 
6.5. Após a entrega do novo produto, a CONTRATANTE terá até 05 (cinco) dias úteis para 
avaliá-lo. 
6.6. Caso o licitante não aceite a troca do produto, será aplicado as sansões administrativas e 
convocado o próximo licitante referente ao item. 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1.É vedada a subcontratação total ou parcial de todos os itens deste edital. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1.Fiscalizar a Ata de Registro de Preços/Contrato e, em particular, atestar os resultados 
esperados e os níveis de qualidade exigidos frente ao objeto executado; 
8.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, no prazo estabelecido, desde 
que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 
8.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quanto a qualquer irregularidade identificada na 
execução do objeto, determinando o que for necessário à sua regularização; 
8.4.Aplicar as penalidades cabíveis; 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1.Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços/Contrato, dentro dos parâmetro e rotinas estabelecidos, em observância às normas 
legais e regulamentares aplicáveis; 
9.2. Entregar os produtos no SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
(SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, nas instalações da CONTRATANTE, 
conforme requisitos estabelecidos na especificação técnica e nos demais termos do Edital; 
9.3. Entregar os produtos e documentações e executar o objeto tempestivamente, dentro do 
prazo negociado, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos; 
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9.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive da certidão negativa de débitos 
trabalhistas, em cumprimento ao disposto na Lei 12.440 de 07/01/2011; 
9.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
9.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta Ata de 
Registro de Preços/Contrato; 
9.7. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, quando sua emissão for 
necessária; 
9.8. Disponibilizar após a entrega dos produtos, os contatos (endereço web e/ou e-mail e/ou 
telefone) para abertura de chamado de garantia e suporte técnico; 
9.9. Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos produtos, objeto desta 
licitação, promovendo a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do requerimento da CONTRATANTE, caso verificada a sua desconformidade durante 
a realização dos testes de aceite; 
9.10. Comprovar a origem dos produtos e dispositivos e a quitação dos tributos de importação a 
eles referentes, caso estes sejam importados. A comprovação deverá ser apresentada no 
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa. 
 
10.DO PAGAMENTO DA DESPESA 
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s), 
mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela 
unidade requisitante, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicado pelo contratado; 
10.2. O pagamento dependerá do ateste da Nota Fiscal/Fatura pela equipe da CONTRATANTE 
realizado ao final dos produtos entregues e aprovados;  
10.3. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar como 
beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o SERVIÇO 
AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO 
PARANÁ, CNPJ nº 80.909.658/0001-50; 
10.4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado 
pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota 
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições 
pactuadas relativas ao objeto da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
10.5. Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta 
ao SICAF e as demais certidões (CEIS, CNJ, CNDT), para verificar a manutenção das 
condições de habilitação; 
10.6. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, esta será notificada, por 
escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis – prorrogáveis uma vez, por igual 
período, a critério da Administração, sem prejuízo do pagamento pelo fornecimento/prestação já 
executado, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. Persistindo a 
irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual, 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa. 
10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF 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, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
10.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
10.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços/Contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF. 
10.10.1. Será rescindido a Ata de Registro de Preços/Contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante. 
10.11.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
10.11.1.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. 
 
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 
11.1. A Ata de Registro de Preços/contrato para os todos os itens terá vigência de até 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, face aos prazos de entrega e de 
procedimentos de recebimento fixados. 
11.2.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
 
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 da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5. Cometer fraude fiscal; 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços/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 a Contratante; 
12.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
12.2.2.1. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias poderá a administração aplicar imediatamente a 
suspensão prevista no item 15.2.5 bem como convocação do próximo colocado para 
fornecimento do(s) material(is) da empresa sancionada. 
12.2.3. Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Ata de 
Registro de Preços/Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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12.2.5. 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;  
12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 
deste Termo de Referência. 
12.2.7. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, 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 a Lei nº 9.784, de 1999. 
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
12.8. 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. 
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
12.11.A s penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
13.DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
13.1.J á deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, 
impostos, transporte, mão-de-obra, instalação, configuração e ativação dos bens e demais 
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encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução dos 
serviços, especialmente as referentes à instalação, configuração e ativação dos bens;  
13.2.A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
14. JUSTIFICATIVAS 
14.1. PARA A AQUISIÇÃO 
Justifica-se a aquisição de materiais hidráulicos para utilização na manutenção do 
sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário desta cidade. 
14.2. PARA ADOÇÃO DA MODALIDADE “PREGÃO” 

Lei 10520/2002, art. 1º – Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei: 

– Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado 

14.2. PARA A CARACTERÍSTICA DE “BEM COMUM”: 

Os Objetos descritos neste Termo de Referência são classificados como bem comum 
em atendimento ao disposto no § 1º do art. 2º do Decreto n.º 5.450/2005, pois seus 
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo 
de Referência e no Edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado. 
Desta forma, consideramos a modalidade de pregão como sendo a mais adequada 
ao presente caso, tendo em vista a baixa complexidade na elaboração e condução do 
processo licitatório. 

14.3. PARA OS PREÇOS SUGERIDOS: 

Para a fixação do valor máximo da licitação, optou-se pelo valor da média aritmética, 
objetivando uma maior competição para evitar desertos/fracassados e ainda não 
ocorrer sobrepreço com relação ao processo anterior; 
A pesquisa de preços é ampla e segue as orientações do TCE, pesquisas de 
mercado feitas com empresas privadas e sites comerciais foram consultados outros 
entes da administração pública através do Banco de Preços Governamentais com 
preços arrematados em outros entes nos últimos 180 dias, conforme relatórios 
anexos ao processo. 
14.4 PARA A ADOÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA 
Para que se possa aplicar com responsabilidade e zelo ao erário público e aplicação 
do princípio da economicidade, que rege a Lei 8666/93, faz-se necessária abertura da 
disputa através de Pregão para Ampla Concorrência, para possibilitar a mais ampla 
participação entre os concorrentes, minimizar as possibilidades do resultado do 
pregão ocorra em frustrado, cancelado ou deserto. Visto que foram realizadas várias 
pesquisas de preços prévias para a obtenção do valor máximo da presente licitação, 
e dentre estas, não se obteve o mínimo de 03 (três) cotações de Microempresas 
ou Empresas de Pequeno Porte contendo todos os itens a serem licitados, 
podendo assim o SAMAE de Japurá/PR adotar os preceitos dispostos no Art. 49, Inc. 
I e II da Lei Complementar n. 123/2006, visando não restringir a competitividade ao 
certame, atendendo plenamente ao disposto no Art. 3º da Lei 8666/93. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante) 
 
 
A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se 
houver), inscrita no CNPJ sob  nº.......................,  neste  ato  representada  por  .............................,  
cargo,  RG, CPF, (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2021 em epigrafe que tem por objeto 
a Aquisição de materiais hidráulicos para rede de água e rede de esgoto, conforme segue: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE. UNIDADE MARCA 
PREÇO 

UNIT. R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

X XXX XXX XXX XXX X,XX X,XX 

TOTAL....................................................................................................................R$  

 
Valor total por extenso: R$... 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS. 
 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. 
 
 
 

.............................................................................., ........,de 2021. 
Local e Data 

 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 
 
A pregoeira e equipe de apoio 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na, 
através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela 
Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, 
que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal 
situação no mesmo documento). 
 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados por este SAMAE, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 
Sr.(a)............, Portador(a) do RG sob nº  ............. e CPF nº ....................., cuja função/cargo é.
 (sócio administrador procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 
 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função 
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o 
terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 
este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de 
Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 
 
E-mail: ................................ 
Telefone: (.....) ................... 
 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 
junto ao Sistema de Protocolo deste SAMAE, sob pena de ser considerado como intimado nos 
dados anteriormente fornecidos. 
 
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 
n.º................. para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de 
Preços/Contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS n.º Nº 
03/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 
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.............................................................................., ........,de 2021. 
                            Local e Data 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 

 
 
 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
(papel timbrado da licitante) 

 
 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as 
penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento desta situação. 
 

 
.............................................................................., ........, de 2021. 

Local e Data 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V 

 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxx, com sede na Rua São Januário, 124, 
Jd. Modelo, JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, Estado do Paraná, neste ato representado 
pelo Sr. (...), residente e domiciliado na (.....), no xxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o 
nº (.....), portador do RG nº (.....), doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa (...), 
pessoa jurídica de direito privada inscrita no CNPJ sob o n° (...), com sede na (...), no 
Município de (...), Estado d(...) (...), CEP (...), neste ato representada pelo sócio (...), 
portador do RG n° (...) (SSP/...), inscrito no CPF sob o n° (...), doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição as pelas 
disposições expressas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores, pela legislação aplicável e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado em conjunto com a Lei Federal 
nº 12.846/2013 e Decreto 8420/2015, em razão da licitação pela modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS, AUTUADA SOB O Nº 03/2021, as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é para futuras e eventuais 
aquisições de materiais hidráulicos para manutenção de rede de água e rede de esgoto, do tipo 
menor preço por item, conforme previsto no Edital e propostas apresentadas na 
licitação PREGÃO Nº 03/2021, que integram este instrumento. 
1.2 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou entidade da 
Administração, mediante consulta prévia à Contratante.  
1.3 Caberá a detentora da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura, sendo vedada a sua prorrogação.  
2.2 Durante o prazo de validade deste Registro de Preços, o SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, 
não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se 
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO  
3.1 O fornecimento dos produtos registrados nesta Ata será requisitado através da 
Divisão de Compras do SAMAE, mediante Requisição de Compras e emissão de Nota 
de Empenho. 
3.2 Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo: 
3.2.1. Número da ata; 
3.2.2. Quantidade de produto; 
3.2.3. Descrição do produto requisitado; 
3.2.4. Local e hora de entrega; 
3.2.5. Do recebimento; 
3.2.6. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.7. Valor; 
3.2.8. Condições de pagamento; 
3.2.9. Penalidades. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL 
4.1. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá comparecer ao 
Departamento de Compras/Licitação, no SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA 
E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ ou, no caso de empresas de 
outras localidades, será encaminhado via correio eletrônico, arquivo em PDF, para 
assinatura, seguido de envio ao SAMAE, via SEDEX. 
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por 
igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. O objeto contratado deverá estar dentro dos requisitos de qualidade e segurança, 
em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus Anexos e, 
sobretudo, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, 
observado as descrições do Anexo I. 
5.2. O(s) produto(s), objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas 
aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente 
serão aceitos após conferência efetuada pelo setor responsável pelo recebimento, 
indicado para tal fim. 
5.3. A entrega será de forma parcelada e efetuada no prazo de até 20 (vinte) dias, 
a contar da data de recebimento da Requisição de Compras expedida pelo 
Departamento de Compras, entregue na sede do órgão solicitante, acompanhado da 
Nota Fiscal, diretamente a Comissão de Recebimento de Mercadorias. 
5.4. O objeto da presente licitação será recebido: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade os termos do Edital, o 
objeto será recebido em caráter definitivo; 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
c) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações 
diferentes das constantes no ANEXO I, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no item abaixo. 
5.5. Caso o(s) produto(s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo 
de recusa, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser 
substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1. Os preços ajustados para a entrega do(s) produto(s) são os constantes da Ata de 
Registro de Preços. 
6.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta, para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega dos 
produtos desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, 
tributos etc. 
6.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata 
de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das 
propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital. 
6.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à 
concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas federais 
aplicáveis a espécie.  
6.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados 
nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
6.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de 
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
6.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente 
a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste 
Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação 
formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-
primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual 
deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da 
documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela 
Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor. 
6.1.7.1. Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de 
90 (noventa) dias da data de abertura das propostas. 
6.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época.  
6.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o item 6.1.7.1 o SAMAE poderá a 
qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros 
de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o 
novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do SERVIÇO 
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AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO 
PARANÁ-PR. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 
7.1. Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 
validade do Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão 
reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária conforme segue: 
 
<DOTACOES.LICITACAO#T> 
 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) 
produto(s), mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND 
do INSS e CRF do FGTS, ocorrendo por meio do crédito em conta corrente. 
9.2. A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega 
da Nota Fiscal, obedecidas às exigências ali expressas. 
9.3. Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
9.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA 
E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ.  
9.5. O faturamento deverá ser emitido para SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 
80.909.658/0001-50 - Endereço: Rua São Januário, nº 124, Jardim Modelo, 
Japurá/PR. 
9.6. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo contratante, o 
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se dará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 
I = (TX / 100) / 365  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
10.1. Da Contratada: 
10.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a 
contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.  
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10.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
qualquer anormalidade que impeça o fornecimento do(s) produto(s). 
10.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação. 
10.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os 
atos e comunicações formais. 
10.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o 
produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua 
entrega. 
10.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de 
produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade 
sanitária. 
10.1.7. Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, 
acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local 
de recebimento. 
10.1.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras 
exigências legais inerentes a este instrumento. 
10.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução da presente ata. 
10.1.10. Cumprir todas as especificações previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 
03/2021 que deu origem ao presente instrumento. 
10.2. Do Contratante: 
10.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da 
Ata de Registro de Preços. 
10.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento do produtos, bem como efetuar 
os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 
10.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de 
produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos 
nesta Ata e na Autorização de Fornecimento.  
10.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro 
de Preços. 
10.2.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratação. 
10.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
10.2.7. Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da 
CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.2.8. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da 
contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A Administração, através do setor competente, fiscalizará o fornecimento e 
verificará o cumprimento das condições solicitadas, no todo ou em parte, visando a 
averiguação do atendimento as normas editalícias deste instrumento.    
11.2. O ato da fiscalização não desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto 
à perfeita execução deste instrumento. 
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11.3. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua 
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua 
execução. 
11.4. Fica designado o servidor MANOEL MULINARI FILHO para exercer a 
fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
12.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula 
décima terceira. 
12.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações 
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 
12.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
12.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 
desta Ata. 
12.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada. 
12.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração 
acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata. 
12.1.7. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da 
Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 
12.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na 
execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os 
quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a 
ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação. 
12.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, deixar de entregar documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas e outras 
penalidades previstas no Edital, no contrato e nas demais disposições legais; 
13.2. No que se refere à qualidade do produto, se em desacordo com o apresentado no 
momento das propostas, ou por vícios e defeitos omitidos, ficará a licitante vencedora 
sujeita ao pagamento de multa, a qual será arbitrada pela Administração, de acordo 
com o grau dos danos causados ao Município.  
13.3. A multa supramencionada poderá ser estipulada em valor máximo 
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total a ser pago pela entrega do 
produto. 
13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA 
E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, resguardado os preceitos 
legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 
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a) advertência; 
b) multa: 
I. multa de 0,05% (zero vírgula, zero cinco por cento) ao dia, sobre o valor do Contrato, 
por dia de atraso da entrega do produto, até o 10º (décimo) dia; 
II. multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, a partir do 11º 
(décimo primeiro) dia, por dia de atraso na entrega do material, bem como o 
pagamento de indenização por eventuais prejuízos causado à Administração pela 
inexecução do contrato, sem prejuízo das demais penalidade previstas na Lei nº 
8.666/93; 
III. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o inadimplemento 
ensejar a rescisão contratual; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cincos) anos; 
d) 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
13.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02, inclusive 
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
13.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pelo SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ. 
13.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto 
ao SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE JAPURÁ, 
ESTADO DO PARANÁ, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 
dívida ativa e executado na forma da lei. 
13.8. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente 
e por conveniência administrativa, mediante ato do Senhor Prefeito Municipal, 
devidamente justificado. 
13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
13.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
13.11. Excepcionalmente, “ad cautelam”, o Município poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
14.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão 
de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
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c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 
d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar de causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato 
financiado pelo organismo. 
14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
contratado vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 
do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 
da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de 
vencimento da mesma. 
15.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a 
sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de 
Preços. 
15.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) 
dias de vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou 
aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
15.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo 
disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o dia do vencimento. 
15.5. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as 
condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93. 
15.6. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
avençamento perante o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.  
 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as 
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 
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 Japurá/PR, (...) de (...) de 2021. 
 
 
CONTRATANTE: ______________________________ 
 
CONTRATADA: ________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS:   1 ___________________________     

    CPF:     
 

   2 ___________________________     
    CPF:   
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