


















ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ: 01.611.858/0001-55 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-â após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 
31.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessârias, haja vista que a entrega dar-se-à mediante forma continua e futura de acordo 
com a necessidade do contratante; 
31.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como em1t1da a ordem bancária para pagamento. 
31.6. Antes de cada pagamento â contratada deverâ apresentar em conjunto com a nota fiscal/fatura. as certidões negativas: Federal, Estadual, Munie1pal, CRF
FGTS. e trabalhista em original ou em fotocópia autenticada; 
31.7 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; 31.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverâ adotar as medidas necessânas â 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa; 
31.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto as Receitas: Federal, Estadual, Municipal, trabalhista e CRF-FGTS; 
31.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimptente com as Receita. 
31.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 
31.12.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 á apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 
31.13.Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade 
certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio 
eletrônico do fornecedor titular responsâvel pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou 
representante(s) da(s) Empresa(s); 
31.14.0 uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderâ configurar crime, nos termos da legislação penal 
vigente. 
31.15.A contratada deverá obedecer fielmente as exigências contidas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ambos deste Edital. 
32 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
32.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
32.2. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o 
termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
32. 2 1. Apresentar documentação falsa; 
32.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 
32.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
32.2.4. Não mantiver a proposta; 
32.2.5. Cometer fraude fiscal; 
32.2.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
32.3.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto ás 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. 
32.4. Havendo indicio de conluio entre os licitantes, a Prefeitura Municipal de Placas comunicará o fato á Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça, para as providências devidas. 3.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções: 
32.5.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
32.5.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
32.6.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento; 
32.7. 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; 
32.8. 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; 
32.9. Para os fins da infração elencada no subitem 22.1.7, acima reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 

8.666/93; 
32.10.As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Órgãos Administrativos Municipal, Estadual e Federal; 
32.11.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do Contrato. 
33. DOS ANEXOS
33.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO 1- Termo de Referência;
ANEXO li - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO Ili - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta ;
ANEXO IV - carta de apresentação dos documentos de habilitação;
ANEXO V. Modelo De Declaração De Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte.
ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de preço.

Placas - Pará, 15 de fevereiro de 2021. 
Shayane Nayara Farias Kostov 
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