ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 00.007.088/0001-73
www.ananas.to.gov.br

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL SRP) n.º 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 284/2021
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANANÁS TO.
1.1 O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ANANÁS - SAAE, Estado do Tocantins,
com sede na Avenida Betel, S/Nº, Centro, Ananás Tocantins, CNPJ: 00.007.088/0001-73 através do
Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado através da portaria 04 do dia 04 de janeiro de 2021, Torna
público que fara realizar as 15h30min do dia 30 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
SRP 07/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM– Processo Administrativo n.º 284 /2021, cujo objeto
trata-se da Contratação de empresa especializada no ramos para aquisição de materiais pesados de
conexão hidráulicos não licitados na licitação anterior, materiais estes indispensáveis para manutenção
junto a Rede de água e esgoto do SAAE.
Tal solicitação se faz em razão da necessidade se faz necessário adotar medidas que evitem
os desperdícios altíssimos de água por parte dos consumidores, uma vez que iniciar-se-á o período de
estiagem e o ribeirão que abastece todo o município não suportara a demanda.
, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/02, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Ananás, Avenida Duque de Caxias, nº 300, Centro, Ananás - TO, CEP: 77.890-000, sala 08,
setor de licitações fone: (63) 3442-1232, regida pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.
1.2 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.
Terá tratamento diferenciado as micro e pequenas empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP)
no certame licitatório, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, implantou
no ordenamento jurídico brasileiro o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte.
De acordo com o artigo 03º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será
considerada Microempresa a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 do Código
Civil, devidamente registrados, que possuam receita máxima anual de até R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais); já a Empresa de Pequeno Porte é a que, nas mesmas condições acima, possua
receita anual entre R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), ou seja, o Estatuto redefiniu as regras aplicáveis às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, estabelecendo como principal critério de enquadramento a receita anual
das empresas.
Caso das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), foi editada a Lei
Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte),
que trouxe benefícios no procedimento licitatório para estas instituições, previsto em seus artigos 42
ao 49.Este tratamento diferenciado encontra suporte nos artigos 170, inciso IX e 179 da CF/88,
respectivamente, in verbis:
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Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.
1- DO OBJETO 1.1. A presente licitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de
empresa especializada no ramos para aquisição de materiais pesados de conexão hidráulicos não
licitados na licitação anterior, materiais estes indispensáveis para manutenção junto a Rede de água e
esgoto do SAAE.
Tal solicitação se faz em razão da necessidade se faz necessário adotar medidas que evitem
os desperdícios altíssimos de água por parte dos consumidores, uma vez que iniciar-se-á o período de
estiagem e o ribeirão que abastece todo o município não suportara a demanda.
, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra este Edital, Anexo I.
2 - DA PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento e habilitação constantes deste Edital.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2. Em se tratando de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem "3.1.1", que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
3.1.3. O representante legal e o procurador deverão se identificar por meio documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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4.1

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo abaixo
deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

MODELO
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em
participar no Processo Licitatório nº ..., na Modalidade Pregão (Presencial SRP) nº ,Saae Serviços
Autônomo de Agua e Esgoto, declaro pleno atendimento aos requisitos de habilitação desta empresa.
Local e data.
Nome, RG e assinatura do representante legal.
4.1.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
Pregão nº ...
Processo nº ...
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE ANANÁS ESTADO DO TOCANTINS

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
Pregão nº ...
Processo nº ...
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE ANANÁS ESTADO DO TOCANTINS

4.1.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, juntando a procuração.
4.1.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pela Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver;
b) Número do processo e do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação, inclusive marca, em conformidade com as
especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;
d) Preço unitário e total, por item em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
3/11

ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 00.007.088/0001-73
www.ananas.to.gov.br

f) Data, identificação e assinatura do proponente.
5.2. Fica a cargo da Administração a escolha da marca que melhor lhe convir, quando a empresa
licitante apresentar 2 (duas) ou mais marcas em sua proposta.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
HABILITAÇÕES JURÍDICA:
a) Provas de registro comercial, no caso de empresa individual, ou microempreendedor;
b) Atos constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução
de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
c)

Inscrições do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de
prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI). (No caso MEI);
6.1.2 REGULARIDADES FISCAL:
a) Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
b) Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:
(Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência);
a)
- prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);
b)
- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual (bic) ou documento equivalente;
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c)
- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, negativa de debito ou positiva com efeito negativo;
d)
- prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994), negativa de debito ou positiva com efeito negativo;
g)– prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão 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. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)
(Vigência) negativa de debito ou positiva com efeito negativo;
h)As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão apresentar no
dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
e)
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às
microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito de certidão negativa, conforme disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada através da lei nº 147/2014.
f)
A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.1.3 QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a)
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
b)

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á;

c)
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, dentro do prazo
de encerramento, que comprovem sua boa situação financeira, vedada sua substituição por
balancetes provisórios ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data de encerramento da apresentação das propostas, tomando como
base a variação, ocorrida no período do ÍNDICE GERRAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA –
IGP – DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.

5/11

ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 00.007.088/0001-73
www.ananas.to.gov.br

d) Serão considerados aceitos como na forma da lei balanço patrimonial e demonstração contábeis
assim apresentados, sendo de 2020 cujo vencimento em 30 de abril de 2022 e pode ser de 2021
devidamente registrado:
6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.1. É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo
comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto ao Município de Ananás.
6.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data
de apresentação das propostas.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração
mínima de 30 (trinta) minutos.
7.2. Juntos o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeiro a declaração de pleno atendimento
aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido neste Edital e, em envelopes separados, a
proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3. A análise das propostas pela Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações,
prazos e condições fixados no Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das
demais licitantes.
7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
7.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
7.5- seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
7.6 não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes.
6/11

ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 00.007.088/0001-73
www.ananas.to.gov.br

7.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,50 (cinquenta centavos).
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando para as selecionadas o último preço
ofertado.
7.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos
por ocasião do julgamento.
7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos
de habilitação de seu autor.
7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico
hábil de informações.
7.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade, e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
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7.12.3. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias. O
prazo começará a fluir a partir do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos autos à
parte interessada.
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito
de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela Pregoeiro à licitante vencedora e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.3. Interposto o recurso, a Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6. A adjudicação será feita “POR ITEM”.
9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
9.1 Os produtos da licitação deverão ser entregues parceladamente, de acordo com a solicitação do
setor responsável, em até 05 (cinco) dias uteis após o pedido em atendimento às requisições periódicas
escritas expedidas pelo Setor competente e deverão ser feitas a entrega na sede do SAAE sito Avenida
Betel Município de Ananás Tocantins.
9.2 As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do
número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada,
a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários, e endereço de entrega.
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9.3 As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile ou e-mail.
9.4 Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
9.5 No ato da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo,
a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pelo SAAE Serviços Autônomo de Agua e Esgoto
de Ananás Tocantins, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

10 - DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do material e emissão
da nota fiscal, mediante a comprovação, por parte da CONTRATADA, de sua regularidade com a
Seguridade Social “ fiscais, trabalhista e para com o FGTS, a cada parcela, sob pena do pagamento não
ser efetuado.
10.2 Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de transferência bancaria em nome da
empresa vencedora do certame.
10.3 Os serviços objeto deste processo administrativo serão acompanhado e fiscalizado pelo senhor
WEMERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 003.587.571-26, nomeado através de portaria 81 de
18 de janeiro de 2021 ira acompanha a execução dos contratos e atas vinculados ao SAAE e Prefeitura
Municipal de Ananás Tocantins

11 - DA CONTRATAÇÃO
11.1.1 - O preço ofertado somente sofrerá reajuste quando previsto em lei.
11.1.2. Se, por ocasião da retirada da nota de empenho, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.1.3. Se não for possível à atualização de referidas certidões por meio eletrônico hábil de informações,
a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de
regularidade de que trata o subitem 11.1.2 deste item 11, mediante a apresentação das certidões
respectivas, com prazos de validade em vigência.
11.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a ata
de registro de preço.
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11.3. Quando a Adjudicatária, convocada no prazo de validade da proposta apresentada, não
demonstrar interesse em assinar a ata, será procedida convocação da licitante na ordem de classificação
das ofertas, sucessivamente.
12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12. 1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, c.c. o
artigo 14 do Decreto Municipal n.º 296/2003, de 15 de setembro de 2003, a qual será registrada no
Cadastro de Fornecedores.
12.2 Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento, pelo não cumprimento ou pelo atraso
injustificado no cumprimento de qualquer das obrigações estipuladas, poderá ser aplicada a pena de
multa de 01% a 10% do valor da contratação.
12.2.1. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.3. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas subsidiariamente as
disposições e demais sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 296/2003 de 15
de setembro de 2003. garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
13 - DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
14.2. O resultado do presente certame será divulgado em jornal de circulação local sendo no Diário
Oficial do Município de Ananás Estado Tocantins.
14.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário
Oficial do Município de Ananás Estado Tocantins.
14.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição
para retirada no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, após a celebração do
contrato.
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14.5. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, as
impugnação poderá ser realizada de eletrônica através do email ananaslicitacao@gmail.com ou
presencial.
14.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia
útil.
14.5.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
14.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
14.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Ananás, Estado de Tocantins.
SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AOS 18 DE JUNHO DE 2021.

CLEUDEIR DA SILVA ARAUJO
Pregoeira
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