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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO 000041/2020/SRP–

PMON 

 

 
1- OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUTOS DE 

MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS, para atender a demanda de todos os 

órgão públicos municipais, na manutenção de imóveis e serviços públicos. 

 

2- JUSTIFICATIVA 

O Município de Ourilândia do Norte é atualmente abastecido  de água potável por meio de 46 micro 

sistemas de abastecimentos de água espalhados por toda a zona urbana e também no Distrito do 

Campinho, que atende a mais de 90% (noventa por cento) da população urbana. Evidentemente todos 

os micro sistemas possuem bombas submersas para elevação de água até os reservatórios de 

distribuição. 

Contudo é constante a necessidade de substituição de bombas destes sistemas, em virtude da queima 

ou falhas destas bombas, provocados por diversas circunstâncias, sobretudo por constante quedas ou 

elevação de carga elétrica, muito embora possuam condições de retifica e reaproveitamento, este 

serviço não é suficientemente rápido para que não se interrompa o fornecimento contínuo de água aos 

munícipes, sendo rotineiramente necessário a substituição. 

 Cabe ressaltar 

 

3- PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da 

data da publicação da respectiva Ata, em jornal oficial e outros meios de divulgação dos atos 

oficiais no município.  
2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá na hipótese e condição estabelecida no 

Decreto Municipal n. 016/2017.  

 

4- DAS CONTRATAÇÕES  

1 - Os fornecedores dos produtos incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados 

a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 

respectivos anexos e na própria Ata.  

2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

contratação em igualdade de condições.  

3 - Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante constante do Anexo 

correspondente, quando houver, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o 

Órgão Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se 

encontra obrigado e dos preços registrados.  

4 – Será permitida a utilização da ata de registro de preços por órgãos/entidades não-
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participantes. 

5- Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado, 

celebrando o contrato ou instrumento equivalente.  

6 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do 

bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 05(cinco) dias úteis a partir 

da data da convocação, prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e prova de regularidade de tributos Federais, 

Estaduais e Municipais, sob pena de a contratação não se concretizar.  

7 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.  

8 - O fornecedor dos produtos e serviços deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos 

contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou 

retirar instrumento equivalente.  

9 – Os futuros contratados devem manter todas as condições ofertadas em suas propostas 

técnicas durante a execução contratual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII, da 

lei 8.666/93. 

 10 - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a contratar, 

poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de 

fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

11 - Os preços licitados permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência do 

registro de preços. 

 

5- DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.  

1 O(s) produto(s) fornecido pela firma vencedora estará sujeito à aceitação pela 

Contratante, ao qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o 

especificado no Edital. 

2 – O(s) produto(s) deverá ser entregue em conformidade com as características 

definidas no anexo I termo de Referência do edital, entrega imediata logo após o recebimento da 

requisição de fornecimento, no Departamento de Compras requisitante, no horário de expediente. 

3 – Os produtos objeto desta licitação serão de pronta entrega, ou seja, entrega 

imediata, em quantidades unitárias ou variadas e de forma parcelada, mediante a requisição 

expedida pelo órgão contratante, podendo a contratante requisitar a entrega diária e imediata 

de até uma unidade de qualquer produto da lista do anexo I Termo de Referência do Edital 

mediante a expedição de requisição de compra.  

  3.1 – EM NENHUMA HIPÓTESE SERÁ EMITIDA REQUISIÇÃO DE 

COMPRA DE LOTE FECHADO (TOTAL DO LOTE); 

  3.2 – Todas as entregas deverão ser realizadas na sede do Município de 

Ourilândia do Norte em local definido na requisição de compra, sem qualquer custo adicional ao 

município. 

 

6- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 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 

http://www.ourilandia.pa.gov.br/


 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 

Avenida das Nações nº 415  - CEP 68390-000  -  Ourilândia do Norte - Pará 

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81    www.ourilandia.pa.gov.br     PABX: (94) 343-1289/1284 

 

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 de quantidade ou de partes, 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 do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 

7- DA FORMA DE PAGAMENTO  

1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante.  

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

3. Os preços não devem ser reajustados, salvo os casos permitidos em lei. 

 

OBS. Todos os produtos a serem cotados devem ser reconhecidamente de primeira linha no 

mercado nacional, podendo ser desclassificado o lote que conter produtos de marcas não 

reconhecidas ou duvidosas, e para tal poderá o pregoeiro solicitar avaliação dos departamentos 

de compras dos órgãos municipais. 
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