ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000
Conceição do Araguaia-PA

Seção de Licitações e Contratos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N º 009/2021, Processo: 2073/2021, SOB O
MENOR PREÇO POR ITEM

TIPO:

A Secretaria Municipal de Educação de conceição do Araguaia-PA, e demais órgão participantes
através da Comissão Permanente de Licitação, doravante denominado FME, CNPJ nº 29.404.042/00125, com sede na Av. JK, bairro Centro, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, Estado do Pará, CEP:
68.540-000, por meio de sua Pregoeira, designado pela Portaria nº 019/2021, com observância às
disposições da 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 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, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições
estabelecidas pelo presente Edital e seus anexos, torna público que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 009/2021FME, para REGISTRO DE PREÇOS, sob o tipo
MENOR PREÇO por ITEM, nas condições estabelecidas neste edital e nos anexos que o compõem:
1. DO OBJETO:
Constitui objeto do presente certame, REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
E PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações
constantes no termo de referência Anexo I, na forma deste Edital e seus Anexos.
1.1. ANEXOS DO EDITAL:

Anexo I: Termo de Referência;

Anexo II: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta

Anexo III: Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta de Preço;

Anexo IV: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);

Anexo V: Declaração de Idoneidade;

Anexo VI – Declaração de que cumpre plenamente as exigências de
Habilitação






2.

Anexo VII Declaração do próprio licitante
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Responsabilidades
Anexo IX – Declaração de micro empreendedor
Anexo X - Informações para Formalização do Contrato
Anexo XI – Minuta da Ata de Registro de Preço
Anexo XII-Minuta do contrato

DO ACESSO E ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO:

2.1. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital serão dirimidas, por escrito, pela Pregoeira,
mediante requerimento dos interessados apontando de forma clara e objetiva as falhas ou
irregularidades que entende viciarem o mesmo, através do e-mail:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com,
no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da seção pública;
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2.2. 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.
2.2.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.3. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário local.
2.4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de
segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, sendo conduzido pela Pregoeira, que
cuidará do seu processamento e julgamento.
2.5. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá
acessar, na internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br, no link “Processos” para
acompanhar, ou cadastrar-se no link “Adesão”, para participar.
3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES:

3.1. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h00m do dia 16/06/2021 até as
13h30m do dia 28/06/2021, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se
encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir
propostas no sistema eletrônico;
As propostas serão abertas às 13h00m do dia 28/06/2021 (horário de Brasília).
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO COMPRAS
PUBLICAS
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.portaldecompraspublicas.com.br
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma Eletrônica.
4.2.
O
cadastro
deverá
ser
www.portaldecompraspublicas.com.br.

feito

no

Portal

de

Compras

Públicas,

no

sítio

4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Públicas 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.
4.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.
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5.DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Públicas
Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação,
a ser aferido na fase de habilitação jurídica. Nesse sentido o Tribunal de Contas da União, no
Acordão 642/2014-Plenário, estabelece que: “30. Primeiramente, divirjo da unidade técnica quando
indica que a exigência do contrato social das licitantes não seria destinada à comprovação da
adequação do ramo de atuação das empresas com os serviços objeto do certame. 31. Ocorre que
o art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social, devidamente registrado, entre os
documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal exigência visa
justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. 32. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado
comprova não apenas o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que
a empresa o faz de forma regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre
prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se
necessário que ela esteja em conformidade com a lei.”

5.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) empresas que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de contratar com o Prefeitura
Municipal de conceição do Araguaia-PA;
b) empresas que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis ou técnicos, que sejam
servidores da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA ou de qualquer secretaria vinculada a
este certame, na data da publicação do Edital;
c) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, suspensas da
participação em licitações, que se encontrem sob processo de falência, concordata, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio;
d) pessoa física;
e) empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação;
f) empresas sob regime de consórcio;
g) empresas que realizem subcontratação;
5.3
Empresas que não apresentarem a Declaração de que cumprem plenamente os
requisitos de Habilitação
5.4. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
5.5. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.6. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
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citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.7. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.8. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
5.9

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.10
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
5.11 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.11.1
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
5.9.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; nos itens em que a
participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
5.9.2

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.9.3
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.9.4
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.9.5

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
5.11.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.12.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
5.13.
que os serviços são prestados 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, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
5.14.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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6.1. As licitantes credenciadas deverão encaminhar as propostas exclusivamente através do sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br, até a data e horário limites informados no Item 3.1 do Edital.
6.1.1. Na proposta, as licitantes deverão informar o valor total do item, que deverá incluir todas as
despesas com materiais, mão-de-obra, leis sociais, impostos, taxas, transporte, fretes, emolumentos e
outras que possam incidir no fornecimento ou execução do objeto;
6.1.2. As propostas deverão ser registradas no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, até o
prazo do item 3.1 do Edital, sem o envio prévio de qualquer anexo.
6.1.3. Poderão ser informadas observações adicionais sobre a proposta em campo específico;
6.2. A licitante poderá apresentar proposta para todos os itens ou apenas para um item que for de sua
conveniência, mas deverá cotar o material especificado e na quantidade solicitada em sua totalidade,
sob pena de desclassificação da proposta relativa àquele item;
6.4. O prazo de validade da proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
da sessão de disputa de preços;
6.5. Até a data e horário limites informados no Item 3.1 do Edital, as licitantes poderão substituir suas
propostas, após esta data não será possível a alteração ou a substituição de propostas sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
6.6. No envio da proposta, a licitante deverá declarar que cumpre plenamente todos os requisitos de
habilitação além de manifestar pleno conhecimento e aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Edital;
6.7. A empresa vencedora se responsabilizará, às suas expensas, pelas eventuais substituições de
materiais, como por exemplo: materiais com especificações incompatíveis com o Edital, que apresentem
defeito de fabricação, entregues com a embalagem violada ou com sinais de violação, danificado em
função de manuseio inadequado durante o transporte até a Prefeitura Municipal mesmo que a
embalagem esteja íntegra, materiais com prazo de validade abaixo do estabelecido neste Edital. O prazo
máximo para substituição desses materiais, pela empresa, será de formar imediata horas, a contar do
comunicado formal da secretaria solicitante.
6.8. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no 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.
6.9.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
6.10.A capacidade de upload do sistema é de 15MB, assim é de inteira responsabilidade da
empresa licitante organizar sua documentação em forma digital para envio via sistema.
6.11.A documentação deve ser organizada em arquivo único em PDF com os documentos postos
na mesma sequência exigida pelo Edital.
6.12.
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.
6.13
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.
6.14

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
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documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.15
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.

6.16

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.

7

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
A) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual e municipal, os
números de telefone e fax, banco, agência, dados bancários e o endereço eletrônico (e-mail), se houver,
para contato;
b) Número do Pregão e do Processo Administrativo;
C) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da Licitação em conformidade com as especificações do
Anexo I deste Edital;
d) Preço unitário e preço total para cada item cotado, em moeda corrente nacional (R$), em algarismos,
por extenso apenas o valor total da proposta, com até duas casas decimais após a vírgula (R$X, XX),
apurados à data de sua apresentação;
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
f) Marca/Fabricante;
g) Forma de pagamento;
h) Prazo, forma, local e condições de entrega do objeto;
i) Dados da pessoa competente para assinar a ARP/Contrato;
j) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no modelo de
proposta.
7.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.6
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
7.7
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
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7.7.1
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

8
DA ABERTURA
FORMULAÇÃODE LANCES

DA

SESSÃO,

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

8.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
8.2.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.
8.3.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.4.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
8.5.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
8.6
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estasparticiparão da fase de lances.
8.7
licitantes.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os

8.8
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.
8.9

O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.10
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
aberturada sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.11
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
Nota Explicativa: Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo
31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa
“aberto e fechado”, tal previsão é facultativa.
8.10.1.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
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que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.10.2.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.
8.10.3
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.
8.10.4.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
8.10.5.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.10.6
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.10.7
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.11
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.
8.12
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.
9. DA ETAPA COMPETITIVA
9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.1.1. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
9.1.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
9.2. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
a) A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições de fornecimento previstas no Edital.
b)
Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de registro
e valor.

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000
Conceição do Araguaia-PA
c)
O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para
o item.
d)
Na fase competitiva do pregão, em sua forma eletrônica, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a dez (10) segundos e o intervalo entre lances
inferiores à menor oferta, não poderá ser inferior a dez (10) segundos.
e)
Os lances enviados em desacordo com o subitem letra “d”, serão descartados automaticamente
pelo sistema.
9.3. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado, também, pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.4. Facultativamente, a pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso
de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos, findo o
qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua
aceitação;
9.5. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance
de menor valor.
9.6. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, deverá o licitante detentor da proposta com o
menor preço por lote, enviar imediatamente, via e-mail, a documentação de habilitação abaixo citada
devidamente autenticada e assinadas, caso não seja possível o envio por e-mail, a empresa deverá
enviar via correios com documentos originais ou cópia autenticada em até três dias úteis a contar do
encerramento da fase de lances. Nesta mesma ocasião, também deverá ser remetida a proposta de
preço consolidada, com suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo seu representante
legal.
10.O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
10.1

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

10.2. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
10.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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10.4.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
10.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.1
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.
10.6.2
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:
10.6.3

no país;

10.6.4

por empresas brasileiras;

10.6.5

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.6.6
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.
10.7
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
10.8
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
10.8.1
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demaislicitantes.
10.8.2
A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (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.
10.9
proposta.

11

Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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11.1.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.
11.2.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superiorao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
11.3
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.
11.4. 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;
11.5. 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;
11.6.A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
11.7.É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo 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.
11.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
11.8. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.
11.9. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.
11.10 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
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verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a
ressarcimento.
10.10.1Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 05. (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela
Administração, sem direito a ressarcimento.
10.10.2Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso.
10.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.12 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.13 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.
10.13.1 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.
10.13.2
licitantes.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

10.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte
(quando houver), sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.14.1 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação dos
licitante, observado o disposto neste Edital.

12. DA HABILITAÇÃO
12.1 condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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:

a)
b)

Cadastro Municipal de Sanções;

c)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d)

Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por
Administrativos -CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Ilícitos

12.2
Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br).
12.3. 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.
12.4. 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.
12.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
12.6.
desclassificação.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua

12.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
12.8.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
12.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
Portal de Compras Públicas, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
12.10 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no Portal de Compras
Públicas para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
12.12
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
12.13
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 mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
12.14
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridadedo documento digital.
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12.15
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvoaqueles legalmente permitidos.
12.16
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.
12.16.1
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.
12.17
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
12.16. Após declarada vencedora as empresas deverão encaminhar os
para o seguinte endereço:

documentos de habilitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, – Bairro São Luiz II
Conceição do Araguaia – Pará
CEP 68.540-000
Att.:PREGOEIRA: Heloisa Mendes Sousa Francisco
e-mail:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
13. Para habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação:
13.1. Habilitação jurídica:
13.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
13.1.2. 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;
13.1.3. 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;
13.1.4. 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;
13.1.5 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;
13.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
13.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
13.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000
Conceição do Araguaia-PA
respectiva;
13.1.9.
de identidade
dos sócios
da empresa licitante;
Cédula Cédula
de identidade
do procurador
e preposto.
13.2. Qualificação econômico-financeira:
Conforme o Artigo 31 da Lei 8666/1993.
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativos ao último
exercício social exigível, e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a
boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da
apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice geral de
preços – disponibilidade interna – IGP – DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro
indicador que venha a substituir.
b) As empresas que utilizam a escrituração contábil digital (ECD), deverão apresentar o Balanço
Patrimonial, do último exercício social exigível, acompanhado dos termos de abertura e encerramento
(relatório gerado pelo SPED com status “Autenticado” acompanhado do termo de autenticação da
Juta Comercial, e recibo de entrega do livro digital junto à Receita Federal.
c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n. 9.317/96 – Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte, “Simples”, e alterações posteriores se houver: deverá apresentar fotocópia
do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticados na
Junta Comercial, da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, ainda, por
fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante.
d) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada LTDA,
deverá ser mencionado o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura e de
encerramento, com a numeração do registro/autenticação na Junta Comercial, reservando-se á CPL o
direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração
de parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes.
Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados
pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante.
e) Para as sociedades anônimas (Lei nº 6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia registrada
ou autenticadas na Junta Comercial ou por intermédio de publicação na imprensa, na forma da Lei.
f) As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão
apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta
Comercial da sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de
abertura, termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do
representante legal da empresa e do contador.
g)

É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
Nota Explicativa: a previsão do subitem acima decorre da disposição do Acórdão TCU nº 48412-2007 – Plenário. Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, referido
acórdão esclarece que: “Por outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário.
Aquele consiste em uma avaliação precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite
retificação ampla posterior e corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço
intermediário consiste em documento definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do
exercício. A figura do balanço intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”
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h) Somente será aceito o Balanço Patrimonial que estiver devidamente registrado na Junta
Comercial ou órgão equivalente.
Certidão junto ao Conselho Regional de Contabilidade – Certidão de Regularidade Profissional
(CRP) do profissional responsável. Conforme Resolução CFC 871/00, art.1°, §único; art. 177 da Lei nº
6.404/76, Resolução CFC N° 1.363/2011, art. 2° inciso VI, alterada pela Resolução CFC N° 1.402/12.
i) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
13.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
Conforme o Artigo 29 da Lei 8666/1993.
a) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da receita Federal; Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais
o
previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.
b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual;
c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;
d) Certidão Negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar a
inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS; instituídos por lei. Lei
8036 de 1990, Art. 27,a
e) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com
a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei;.
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual da origem do licitante (BIC, FIC, FAC
ou equivalente).
g)ALVARÁ de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
presente licitação.
n) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ);

I - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7o, inciso XXXIII, c/c a Lei
no 9.854/99), (conforme modelo do Anexo V), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.
II - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo VI), assinada por representante (s)
legal (is) da empresa.
III - Declaração do próprio licitante que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
da contratante exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º,
inciso III da Lei 8.666/93. (conforme modelo do Anexo VIII), assinada por representante(s) legal (is) da
empresa.
IV - Informações para formalização do contrato (conforme modelo do anexo XI), a falta desta
declaração não desabilita o licitante.
j)
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;
k)
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.
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13.5. Qualificação técnica:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, em cópia acompanhada do original ou
autenticada por cartório competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da
licitação, qual seja Serviços de lavagem de veículos.
Obs: O(s) atestado(s), deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou cópia
reprográfica autenticada em cartório, assinado por autoridade ou representante que o expediu,
com a devida identificação, e deverão conter a comprovação da aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características objeto da licitação
b) Licença Ambiental
c)Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa licitante, conforme o que
determina a legislação vigente;

d)Declaração de Cumprimento dos requisitos de Habilitação, nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002.
13.6. Os documentos exigidos, obtidos através de sites, terão sua validade verificada, via internet, em
qualquer fase da licitação, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o documento
apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda;
13.7. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição
Federal de 1988(Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999); 13.8.. Na hipótese de inabilitação do licitante
que apresentou a proposta ou o lance de menor valor, o Pregoeiro examinará a documentação do
licitante subseqüente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, ocasião na qual poderá
negociar com o participante até a obtenção da proposta mais vantajosa para Secretaria Municipal de
Educação e Cultura ;
13.9.Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o objeto do certame será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor valor;
13.10 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, de
14/12/06;
13.11 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
14. DO JULGAMENTO
O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o presente Edital, seus anexos e a Lei
nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, sendo declarada vencedora, a licitante que ofertar o Menor
Preço por ITEM.
14.1
– DAS MICROEMPRESAS INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
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14.1.1 DA OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES
14.1.2.As licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações, deverão apresentar Termo de Opção conforme modelo Anexo
VI, acompanhado da documentação comprobatória de seu enquadramento como Microempreendedor
Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
I. Não poderão solicitar o tratamento diferenciado as empresas que exerçam entre suas atividades
aquelas definidas no art. 17 e seus incisos;
14.1.3Nos termos do art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações são consideradas microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se
refere o art. 966 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso desde que:
a)
No caso de microempresa individual, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais);
b)
No caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais);
c)
No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
que aufira em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
d)
Nos termos do art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações, considera-se receita bruta o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e os
resultados nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
e)
As licitantes deverão comprovar que a receita bruta auferida no ano calendário anterior não
ultrapassou os limites previstos no art. 3º da LC nº. 123/2006 e alterações;
f)
No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite de valor para fins de
enquadramento será proporcional ao número de meses em que a microempresa individual ou a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses
(§ 2º do art. 3º da LC nº. 123/2006 e alterações);
g)
Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o regime de
competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendário (art. 4º, § 2º da Instrução
Normativa SRF nº. 608, de 09 de janeiro de 2006;
h)
Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na LC nº. 123/2006 e alterações
empresas:
I.

De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II.
Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III.

De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da LC nº. 123/2006 e
alterações, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º daquela
norma;

IV.

Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada pela LC Nº. 123/2006 e alterações, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do art. 3º daquela norma;
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V.

Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da LC nº.
123/2006 e alterações;

VI.

Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII.

Que participe de capital de outra pessoa jurídica;

VIII.

Que exerça atividade de banco comercial, de investimento e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora
ou de distribuidora de títulos, valores imobiliários e câmbio, de empresa mercantil, de seguros privados e
de capitalização ou de previdência complementar;

IX.

Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

X.

Constituída sob a forma de sociedade por ações.

14.1.4.O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou
empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou
qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados (art. 3º da LC nº. 123/2006 e
alterações);
14.1.5.A documentação comprobatória de que se enquadram no tratamento diferenciado e favorecido
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, ou seja, através da verificação de que é
optante pelo Simples Nacional, bem como a apresentação do balanço patrimonial para verificação do
possível atendimento ao estabelecido na Lei Complementar em tela, verificando o atendimento aos
requisitos legais de receita bruta (art. 3º, I e II) e a não incidência
14.1.6. Na licitação de participação ampla, após declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas
as propostas, o próprio sistema informará aos licitantes presentes à sessão caso haja a situação de
empate, e, será concedido o prazo legal de 5 (cinco) minutos para que a(s) empresa(s) MEI/ME/EPP se
manifestem e apresentem um lance único que seja inferior ao menor lance ofertado até então pela
arrematante não MEI/ME/EPP.
14.1.7.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço por Item, desde que o menor preço não tenha sido ofertado por microempresa ou empresa
de pequeno porte, situação em que não se aplicará o referido critério de desempate.
14.1.8.Para a montante com Participação Ampla, em caso de empate, nos termos da Lei Complementar
n° 123/2006 e alterações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para a microempresa, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja proposta seja
igual ou até 5% (cinco por cento) superior ao valor do lance ofertado pela licitante não MEI/ME/EPP..
14.1.9.Após o encerramento da fase de lances, verificada a situação de empate a que se refere os
subitens 14.1.5 a 14.1.7 deste edital, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta com preço inferior à proposta até então
arrematante, podendo apresentá-la no prazo de até 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão desse
direito.
14.1.10.Conforme instituído no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014, fica(m)
reservado(s) item(ns)/lote(s) destinado exclusivamente às microempresas individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte.
14.1.11Conforme instituído no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014, fica reservada
uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total do objeto de cada
item(ns)/lote(s) ali enquadrado, onde está assegurada preferência de contratação para as
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microempresas e empresas de pequeno porte.
14.1.12
Para a Cota Reservada, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que
pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o item seguinte.
14.1.13
Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Ampla, a contratação final deverá
ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa em qualquer das cotas.
14.1.14.Este certame licitatório cumpre às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e, as alterações
procedidas pela Lei Complementar nº 147/2014.
15. DO RECURSO
15.1.1Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
15.1.2Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
15.1.3
Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada
tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.
15.1.4A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
15.1.5.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
15.1.6.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.1.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
16.1.A sessão pública poderá ser reaberta:
16.1.1.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.
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16.1.2.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.
16.1.3.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
16.1.4.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
16.1.5.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Portal de Compras
Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
17.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
17. GARANTIA DE EXECUÇÃO
17.1.. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação
18.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
18.1.1.Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
18.1.2.O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato 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.
18.1.3.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato 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 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
de seu recebimento.
18.1.4.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
18.1.5
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada,implica no reconhecimento de que:
18.1.6.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
18.1.7.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
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18.1.8 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.
18.1.8Previamente à contratação a Administração realizará consulta 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. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
18.1.9Na assinatura do contrato ou 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 do contrato ou da ata de registro de preços.
18.1.10
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, 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 o contrato ou a ata de registro de preços.
19. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrentes desta licitação.
20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
20.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito.
20. 3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
20.4. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
20.5. A Administração realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços.
20.6. O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação consignadas neste Edital, durante
todo o período em que perdurar a vigência da Ata de Registro de Preços.
20. 7. A licitante não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar o objeto registrado na Ata.
21. DA VIGÊNCIA
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21.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura
22. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
22.1. A licitante vencedor deverá prestar os serviços de FORMA PARCELADA conforme a necessidade
das Secretarias no máximo em duas horas após ser notificada.
22.2 – Os serviços, objetos desta licitação, deverão ser realizados nas dependências do prestador.

22.3. O não atendimento a presente Condição ensejará a inabilitação ou desqualificação do licitante.
22.4- Caso o serviço não seja satisfatório, uma nova lavagem que for solicitada pelo responsável, deverá
ocorrer no prazo máximo de 2 horas, a partir da solicitação da SEMEC, que ocorrerá conforme a
necessidade de seus veículos.
22.5 Os serviços, objeto desta Licitação, deverão ser prestados conforme às exigências da SEMEC.
22.6 A prestação dos serviços ocorrerão a partir da assinatura do contrato até findar a vigência do
mesmo, que se dará no dia 31 de dezembro do ano vigente ou o consumo de todo o quantitativo licitado
e contratado, prevalecendo a situação que ocorrer primeiro.
22.7 A não prestação do serviço será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, bem
como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei
Federal nº8.666/93.
.
23. DO PAGAMENTO
23.1. O pagamento será realizado pela secretaria de finanças através de crédito em qualquer Agência
Bancária, de sua livre escolha, da seguinte forma:
23.1.1 apresentação da nota fiscal referente ao objeto licitado, após atestada pelo setor competente;
23.2. As despesas para a licitação correrão à conta da seguinte classificação funcional programática:

Gestã
o

Unidad
e

Funçã
o

Progra
ma

12
12
04

SubFunçã
o
361
122
122

11
10
03

1101
1001
0301

06
08

0606
0801

Font
e

0401
0037
0037

Proj.
Ativida
de
2080
2058
2035

1113
1111
1001

Elem.
Despes
a
339039
339039
339039

20
18

122
122

0037
0621

2088
2154

1001
1001

339039
339039

Fundo

Fundeb
FME
SEGEPLA
N
SEMAIC
SEMMAR
H

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Uma vez notificada de que as Secretarias efetivarão a contratação, a licitante vencedora
deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital.
24.2. Uma vez contratada, deverá a licitante vencedora estar apta a realização dos serviços
licitados, pois poderá ser requisitada a qualquer momento.
24.1.
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24.2.1. responder pelos danos causados diretamente às Secretarias ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da entrega dos produtos ou realização dos serviços licitados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
SEMEC;
24.2.2. arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada
por seus empregados durante a realização dos serviços licitados ;
24.2.3. zelar pela perfeita realização dos serviços licitados contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da
notificação;
24.2.4. prestação dos serviços licitados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observância das normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;
24.2.5. implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz;
24.2.6. prestação dos serviços licitados de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre
em perfeita ordem;
24.2.7. manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
24.2.8.qualificação exigidas neste Edital;
manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelas secretarias para
representá-la administrativamente sempre que for necessário;
24..2.9. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo
mediante prévia e expressa autorização da secretaria;
25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
25.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE:
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades
participantes;
c) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;
d) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento desta ARP;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de
Registro de Preços;
g) Arcar com as despesas de publicação da ARP;
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
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i) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para
formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;
j) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;
k) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
l) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações.
m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório;
o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações;
p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde
que não haja impedimento legal para o ato;
r) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao
interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a
presente ARP;
t) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º
do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo
órgão não participante, para que este efetive a aquisição ou a contratação.
13.2.1. O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação
apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e
b)Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
26. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
26.1 Comete infração administrativa, nos termos da

Lei nº 10.520,de2002, olicitante/adjudicatário que:

26.2.não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
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26.3não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
26.4.apresentar documentação falsa;
26.5 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
2.6.ensejar o retardamento da execução do objeto;
26.7não mantiver a proposta;
26.7.1cometer fraude fiscal;
26.8comportar-se de modo inidôneo;
26.9As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
26.10
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.
26.11
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
26.11.1
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízossignificativos ao objeto da contratação;
26.11.2
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
26.11.3
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;
26.11.4
Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco
anos;
26.12
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;
26.13
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
26.14
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.
26.15
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
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12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
26.16
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
26.17
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.
26.18
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.
26.19
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.
26.20
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de
Sanções. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
27.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
27.1Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
27.2A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
27.3Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante
a fase competitiva.
27.4Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou

28.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
28.2.A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, em campo específico do sistema
eletrônico no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço eletrônico licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com ou no endereço na Tv. Veredora Virgolina
Coelho, 1145, São Luiz II, Conceição do Araguaia-PA, CEP: 68.540-000, nos dias úteis, de segunda a
Sexta-feira no horário das 08h00min às 14h00min,.
28.3Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
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28.4Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
28.5
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública,exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
28.6O pregoeiro 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.
28.7As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
28.8
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração
29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
29.2Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pela Pregoeira.
29.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
29.4.No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
29.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. As normas
disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
29.6
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
29.7
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
29.8
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
29.9
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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29.10
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
conceicaodoaraguaia.pa.gov.br,www.portaldecompraspublicas.com.br, mural dos jurisdicionado e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço na tv Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São luiz
II, nos dias úteis, de segunda a Sexta-feira no horário das 08h00min às 14h00min mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
29.11
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura , por intermédio de sua presidência, poderá
revogar ou anular o certame, a qualquer título, até a adjudicação do mesmo, sem que disso decorra para
os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização ou poderá, ainda,
revogar ou anular o certame, após adjudicação e/ou homologação, em razão de fato superveniente, sem
que disso decorra para os licitantes, o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer
indenização;
29.12
Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época
ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o
pregoeiro porventura julgar necessários;

A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas
deste Edital e Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a
regem;
29.13

29.14
Havendo indício de combinação entre os licitantes, ao Fundo Municipal de Educação e
Cultura comunicará os fatos ao procuradoria Jurídica do Município, para as providências devidas.

29.15 A pregoeira poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das
propostas e/ou da documentação, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou
apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seus Anexos, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo estipulado, contado da convocação;
29.16 Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste Edital. No caso de
alteração em pontos essenciais deste Edital, dentro do prazo estabelecido para o início da abertura dos
envelopes, este será prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a
licitação será revogada e realizada novamente em outra oportunidade.
29.17 Ao Fundo Municipal de Educação e Cultura não aceitará cobrança posterior de qualquer
imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta
licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. Na
hipótese de redução de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma será devidamente
considerada por ocasião do pagamento. Em nenhuma hipótese ao Fundo Municipal de Educação e
Cultura aceitará arcar com responsabilidade solidária relativa a qualquer despesa não expressamente
discriminada na proposta. Deverá ser considerada a quando da formulação da proposta, portanto, a
legislação pertinente no Estado do Pará.
29.18 A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar o objeto desta
licitação.
29.19 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-à o dia do início e
incluir-se-à o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.
Conceição do Araguaia-PA, 16 de junho de 2021.
Heloisa Mendes Sousa Francisco
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada em lavar os veículos (LAVA JATO) das
Secretaria Municipais: Educação e Cultura (SEMEC) , Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMARH), Gestão e Planejamento ( SEGEPLAN) e Agricultura, Industria e
Comércio (SEMAIC).
2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A contratação do serviço abaixo relacionado, visa o atendimento das necessidades da
Secretarias listadas a cima, no exercício de 2021, via procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei 10520/2002 e Decretos 3555/2000.
2.2. A contratação de empresa especializada em prestar esses serviços, deve-se à necessidade de
manter os Ônibus escolares e veículos de transporte dos Servidores das Secretarias em bom
estado de conservação e higiene.
LAVAGEM DE VEÍCULOS
ITEM

UNID

QUANT.

01
02

Serviço
Serviço

350
200

03
04

Serviço
Serviço

100
150

05
06
07
08
09

Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

50
200
32
350
150

10
11

Serviço
Serviço

100
300

12

Serviço

100

DESCRIÇÃO

V. uni

Lavagem completa para ônibus escolares
Lavagem
completa
para
micro-ônibus
escolares.
Lavagem completa para caminhoneta
Lavagem completa para carro pequeno de
passeio
Lavagem completa para caminhão
Lavagem completa de Motocicleta
Lavagem completa de Barco até 9 metros
Lavagem Simples Para Ônibus escolares
Lavagem Simples para
micro-ônibus
escolares
Lavagem Simples para caminhoneta
Lavagem Simples para carro pequeno de
passeio
Lavagem simples para caminhão
TOTAL
R$

3. - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

V. total
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3.1 – A licitante vencedor deverá prestar os serviços de FORMA PARCELADA conforme a
necessidade das Secretarias no máximo em duas horas após ser notificada.
3.2 – Os serviços, objetos desta licitação, deverão ser realizados nas dependências do prestador.
3.3. O não atendimento a presente Condição ensejará a inabilitação ou desqualificação do
licitante.
3.4- Caso o serviço não seja satisfatório, uma nova lavagem que for solicitada pelo responsável,
deverá ocorrer no prazo máximo de 2 horas, a partir da solicitação da SEMEC, que ocorrerá
conforme a necessidade de seus veículos.
3.5 Os serviços, objeto desta Licitação, deverão ser prestados conforme às exigências da
SEMEC.
3.6 A prestação dos serviços ocorrerão a partir da assinatura do contrato até findar a vigência do
mesmo, que se dará no dia 31 de dezembro do ano vigente ou o consumo de todo o quantitativo
licitado e contratado, prevalecendo a situação que ocorrer primeiro.
3.7 A não prestação do serviço será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato,
bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege
a Lei Federal nº8.666/93.
4 – DA ADJUDICAÇÃO
4.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pela Pregoeira no final da
sessão e registrada em ata.
5 – DA HOMOLOGAÇÃO
5.1
A homologação desta licitação será feita pelo ordenador de despesas, após recebimento
do processo concluído pela Pregoeira.
6 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
6.1. Uma vez notificada de que as Secretarias efetivarão a contratação, a licitante vencedora
deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital.
6.2. Uma vez contratada, deverá a licitante vencedora estar apta a realização dos serviços
licitados, pois poderá ser requisitada a qualquer momento.
6.2.1. responder pelos danos causados diretamente às Secretarias ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da entrega dos produtos ou realização dos serviços licitados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
SEMEC;
6.2.2. arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por
seus empregados durante a realização dos serviços licitados ;
6.2.3. zelar pela perfeita realização dos serviços licitados contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da
notificação;
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6.2.4. prestação dos serviços licitados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observância das normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;
6.2.5. implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz;
6.2.6. prestação dos serviços licitados de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em
perfeita ordem;
6.2.7. manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Edital;
6.2.8. manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelas secretarias para
representá-la administrativamente sempre que for necessário;
6.2.9. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante
prévia e expressa autorização da secretaria;

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
7. Uma vez decidida a contratação, as Secretarias (SEMEC, SEMAH, SEMAIC e SEGEPLAN)
obriga-se a:
7.1. convocar a licitante vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação, assinar o termo de contrato;
7.2. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante
vencedora;
7.4. assegurar-se da boa condições serviços licitados , verificando sempre a sua qualidade;
7.5. fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das obrigações assumidas pela
licitante vencedora, inclusive quanto à continuidade da realização do serviços licitados que,
ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelas secretarias, não deva ser
interrompida;
7.6. emitir, por intermédio do fiscal de contrato , relatórios sobre os atos relativos à execução do
contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços licitados , à
exigência de condições estabelecidas neste edital e à proposta de aplicação de sanções;
7.7. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste
edital.
8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:
8.1 A vigência terá início a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021.
9 - DA RECISÃO CONTRATUAL
9.1 O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII,
do art. 78, da Lei 8.666/93;
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b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no
mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardandose o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente;
9.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais,
assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente
de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
9.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente
contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público,
conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a
CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
10 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
10.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por cento),
nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do art.65 consoante a
redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98.
11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
11.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Gestã
o

Unidad
e

Funçã
o

Progra
ma

12
12
04

SubFunçã
o
361
122
122

11
10
03

1101
1001
0301

06
08

0606
0801

Font
e

0401
0037
0037

Proj.
Ativida
de
2080
2058
2035

1113
1111
1001

Elem.
Despes
a
339039
339039
339039

20
18

122
122

0037
0621

2088
2154

1001
1001

339039
339039

Fundo

Fundeb
FME
SEGEPLA
N
SEMAIC
SEMMAR
H

11.2. Os recursos que serão utilizados para pagamentos dos serviços de lavagens de veículos não
provêm de transferências voluntárias da união ou do Estado.
12 – DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de transferência
Bancária, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da Nota
Fiscal/Fatura apresentada, desde que os serviços tenham sido realizados em conformidade com as
exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à licitante vencedora.
12.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para
emissão da respectiva Ordem Bancária.
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12.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente
vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota
de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, deverá
apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo.
13 – DAS PENALIDADES
13.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a
Contratada à multa de mora calculada sobre o valor proporcional ao bem integrante do respectivo
item não entregue ou cumprido, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso
IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte:
a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do bem
em atraso, limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do
Legislativo.
13.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório,
qualquer secretaria poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e
civil, as seguintes sanções.
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da secretaria;
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor da nota de
empenho;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco)
anos. (artigo 7°, Lei n° 10.520/2002)
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única da Prefeitura Municipal, via
depósito identificado, com código fornecido pela Diretoria de Finanças da Prefeitura Municipal,
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;
14.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada
por ocasião do pagamento efetuado pela secretaria.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições deste Edital e
seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes;
14.2. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou
reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes;
14.3. A Pregoeira poderá, no interesse da secretaria, relevar omissões puramente formais nas
propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo da licitação;
14.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pela secretaria, nos casos de
força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a licitante
vencedora;
14.5. São partes integrantes deste Edital:
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14.6. Às Secretarias Municipais de Conceição do Araguaia – Pa reserva-se o direito de revogar
total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei
8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 da citada lei;
14.7. Às secretarias, reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio
como prova;
14.8. A Pregoeira dirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura da Sessão do Certame no endereço: travessa vereadora
virgolina coelho, Nº1145, São Luiz II, Cep: 68540-000, Conceição Do Araguaia-PA;
14.9. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela Pregoeira , de acordo com o que reza a
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, os Decretos nºs 3.555/2000 e 3.693/2000 e,
subsidiariamente, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações;
14.10. É competente o foro da Comarca de Conceição Do Araguaia, PARÁ, para dirimir
quaisquer litígios oriundos da presente licitação.

Conceição do Araguaia -PA,xxxx de xxxxx de 2021.

Élida Elena Moreira
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Portaria 007/2021

Arleide Lores da Silva Tinolla
Secretária Municipal de Gestão e Planejamento
Portaria n°0199/2021

Bárbara Lima de Liz
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Portaria n°009/2021

Neilton da Silva Araujo
Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio
Portaria n°003/2021
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A N E X O II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominada (Licitante), para fins do disposto no subitem
3.1.9 alinha “c” do Edital nº 009/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro,
que:
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 009/2021, Item (s) ____, foi elaborada
de maneira independente pela (identificar a empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato do Pregão Eletrônico nº 009/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 009/2021 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
nº 009/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 009/2021 quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 009/2021 não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 009/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 009/2021 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
Fundo Municipal de Educação e Cultura antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão
Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá
consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta
endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno assim que solicitado seja entregue em mãos
a Pregoeira.
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A N E X O III
Descrição dos itens
Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta (modelo)
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente de
Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:
o
N . do CNPJ:
Municipal:
Telefone:
E-mail:
Conta Bancária nº
Nome para Contato:

o

N . da Inscrição Estadual:

o

N . da Inscrição

Fax:
Banco:

Agência:
Fone/Fax:

Prezado Senhor,
Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA,
EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº
1752/2021, no Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 e seus Anexos, a qual integra este instrumento,
independente de transcrição.
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, bem como verificamos todas as especificações nele
exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem
parte.
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma,
influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta
proposta, que será julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM, inclusive em caso de divergência entre
os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e
por extenso será considerado este último, bem como qualquer despesa relativa à realização integral
do seu objeto.

LAVAGEM DE VEÍCULOS
ITEM

UNID

QUANT.

01
02

Serviço
Serviço

350
200

03
04

Serviço
Serviço

100
150

05
06

Serviço
Serviço

50
200

DESCRIÇÃO

Lavagem completa para ônibus escolares
Lavagem
completa
para
micro-ônibus
escolares.
Lavagem completa para caminhoneta
Lavagem completa para carro pequeno de
passeio
Lavagem completa para caminhão
Lavagem completa de Motocicleta

V. uni

V. total
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07
08
09

Serviço
Serviço
Serviço

32
350
150

10
11

Serviço
Serviço

100
300

12

Serviço

100

Lavagem completa de Barco até 9 metros
Lavagem Simples Para Ônibus escolares
Lavagem Simples para
micro-ônibus
escolares
Lavagem Simples para caminhoneta
Lavagem Simples para carro pequeno de
passeio
Lavagem simples para caminhão
TOTAL
R$

A VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA é de 60 (sessenta) dias, contados da data da
abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº
8.666/93.
PRAZO DE FORNECIMENTO: Os serviços Serão prestados de FORMA PARCELADA conforme a
necessidade das Secretarias no máximo em duas horas após ser notificada, do recebimento da nota de
empenho e ordem de fornecimento do Fundo Municipal de Educação (via e-mail, correios ou facsímile) ou retirado na sede da Contratante
As “As Lavagens de Veículos ” deverão ser DE FORMA IMEDIATA, após a ordem de
compras/nota de empenho, podendo, este prazo, ser prorrogado por igual período, desde que
analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pela administração do fundo municipal se
caso não aceito as razões o licitante terá que entregar no prazo acima determinado, o
descumprimento deste prazo sofrera os sansões previstas no termo de referência, edital e
contrato.
A contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, de forma IMEDIATA, às suas
expensas os “As Lavagens de Veículos ” caso venham a ser recusadas no ato de recebimento,
sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções
cabíveis.
Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que
poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
DADOS DA PESSOA COMPETENTE PARA ASSINAR A ARP:
[Nome do representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx],
nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade,
estado.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação de proposta referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter na proposta o cabeçalho e rodapé do presente
formulário. Especificar a marca dos As Lavagens de Veículos dentre outras especificações e
características necessárias.
OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ATO
CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta
obrigatoriamente dentro do envelope n° 01 PROPOSTA DE PREÇO e o mesmo já esta identificado
e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital.
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A N E X O IV
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 E
ART. 7º, INC. XXXIII DA CF.
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente
de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I.
A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição Estadual nº
_____, com sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº
_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, DECLARA, para fins de
participação do Pregão Eletrônico nº 009/2021 – SRP, conforme o disposto no inciso V, do Art.
27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição Federal.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e
endereçado ao contratante conforme item 3 do edital.
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ANEXOV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR.
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente
de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I.
A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________
Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na ________________________,
por intermédio do seu representante o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do
Documento de Identidade Registro Geral nº _________SSP_____ e do CPF
nº_______________________, residente e domiciliado na __________________, Cidade-UF,
DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 009/2021-SRP, não existirem
fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de
licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade
para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia/Fundos
Municipais ou de qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional, em âmbito Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a
obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da
ata de registro de preços desta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação
de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e
endereçado ao contratante conforme item 3 do edital.
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A N E X O VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente
de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I.
Prezada Senhora,
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita
no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do
representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx],
residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade,
Telefone(xx)xxx),
DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do Pregão Eletrônico nº
009/2021 e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação exigidos no Edital.
Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO retro mencionado, bem como verificamos todas as
especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou
documentos que dela fazem parte.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno assim que
solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira.
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A N E X O VII
DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente
de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou
Responsável Legal, declara, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, que não sejam empregados
ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como não possui proprietário
ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral o por afinidade, ate o
terceiro grau, e por afinidade ate segundo grau e que a empresa não está incursa em nenhum dos
impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada, na forma do art. 9º, inciso III da Lei
8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
_____________________, em _____ de _____________de 2021.

_____________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e
carimbo do CNPJ
.

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e
endereçado ao contratante conforme item 3 do edital.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente
de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I.
DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Eletrônico nº 009/2021- SRP, na
qualidade de proponente que:
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos “As
Lavagens de Veículos ” caso se façam necessárias;
Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata de Registro de
Preços;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem
como, ao Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021-SRP;
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno assim que
solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
A
Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA– Na sala da Comissão Permanente de
Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68.540-000 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________,
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail:
xxxxxxxxxxxx,
através
de
seu
representante
legal/procurador
o(a)
Sr.(a)
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento
de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx),
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial
estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º,
estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no
Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste
Pregão Eletrônico- SRP e participação do referido certame;
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:
( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123,
de 14.12.2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
Federal n°123, de 14.12.2006.
( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei
Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a
regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito
de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Por ser verdade, firmo a
presente declaração.
Cidade-Estado, _____ de _________________ de 2021.
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno assim que
solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira.
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ANEXO X
INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
1 - DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E
BAIRRO:

CIDADE:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

C
E
P
:

TEL (XX)

FAX (XX)

E
M
A
I
L
:
BANCO :

AG:

C/C:

NOME P/CONTATO:
2 – DADOS PARA ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO.

NOME:
QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço residencial,
n° do documento de identidade, n° do CPF, e-mail, telefone)
Na qualidade de: (Representante legal ou procurador)
1) Tratando-se de representante legal será observado 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,
constante dos documentos de habilitação já existentes no processo;
2) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes para formalização do
contrato, acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do mandante
para a outorga, se o mesmo não estiver constando do processo.
3) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao
Pregão Eletrônico nº 009/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário,
que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá
obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já está identificado e
endereçado ao contratante conforme item 3 do edital.

S
T
:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0x/2021
Processo Licitatório Nº 2073/2021
Anexo XI
Processo Licitatório Nº 2073/2021
Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº 00x/2021– SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E
PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I
Aos xx dias do mês de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição
do Araguaia - PA, como ÓRGÃO GERENCIADOR, inscrita no CNPJ nº 13.840.043/0001-27, com sede à Av.
JK, n° 3751- Centro, Conceição do Araguaia, CEP 68.540-000, representada neste ato pela sua gestora a Sra.
Elida Elena Moreira, brasileira, Casada, CPF 688.741.116-49 e RG 357.4640 SSP/MG, residente na AV.
Brasília, Nº 1440 – centro - Conceição do Araguaia - PA, denomina nesta Ata as partes:
:
Órgãos Participantes
A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Av. JK, nº 3343, CEP 68.540000 - Bairro Centro, Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.453.467/0001-90, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria, Sra. Arleide Lores da Silva Tibolla , brasileira,
Casada, CPF 982.605.290-68 e RG 688.740-6 SSP-GO, residente na Rua 30 de Maio, n° 1701 – Setor universitário Conceição do Araguaia – PA
A Secretaria Municipal de AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO Município de Conceição do Araguaia PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia - PA, TV
Vereadora Virgolina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 29.392.067/0001-09, doravante denominada CONTRATANTE neste ato representado pelo Sr.
Secretario Municipal , Neilton da silva Araújo, brasileiro, casado, RG. Nº 4814072 PC/PA, portador do C.P.F. nº
873.030.432-68 residente na Rua Manganês n° 80, jardim Araguaia-PA, Cidade Conceição do Araguaia – PA

A Secretaria Municipal de MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS do Município
de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade
de Conceição do Araguaia - PA, Av. Jk nº. 2671 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do AraguaiaPA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.112139/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Sr. Secretário Municipal, Barbara Lima de Liz, brasileiro, solteira, RG. Nº 584.9879
SSP- SP, portador do C.P.F. nº 825.648.922-72 residente na av. Couto Magalhães n° 2811, centro,
Cidade Conceição do Araguaia - PA:

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das
normas: Lei Federal nº 10.520/2002; do Decreto nº 7.892, de 23.01.2019, da Lei Complementar nº 123, de
14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e
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respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão
Eletrônico nº 00x/2021- SRP e seus anexos:
FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00x/2019-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA,
EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I
l, visando atender as necessidades do órgão gerenciador, do Município de Conceição do Araguaia - PA, em
conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2073/2021, oriundo da Fundo
Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia, e no Edital do Pregão Eletrônico Nº 00x/2021 SRP e seus respectivos Anexos, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva
proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do Pregão Eletrônico Nº 00x/2021
realizado em xx/xx/2021, conforme ata de sessão, conforme as cláusulas e condições que seguem:
DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 00x/2021-SRP, na
forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de
Ratificação do Órgão Gerenciador através da sua Gestora, conforme Termo de Homologação de
xx/0x/2021, tudo constante no Processo Licitatório nº 2073/2021, do qual passa a fazer parte integrante
esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações
constantes no termo de referência Anexo I
, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2073/2021 no Edital do Pregão
Eletrônico nº 00x/2021-SRP e seus Anexos.
1.1 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do
Edital e da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, sócio administrador
ou procurador da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração pública
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.
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2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de ate 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do
término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela
Administração.
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela
será excluída.
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a
Administração aplicará as penalidades cabíveis.
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura e validada
para contratação a partir data da publicação de seu extrato.
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 00x/2021-SRP, terá seu extrato publicado
Diário Oficial dos Municípios (FAMEP), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada,
será disponibilizada no Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia durante sua
vigência), conforme Art. 14 da 7.892/2013.
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão
superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o
novo valor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS LOCAIS DOS PRAZOS, DAS
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO.
3.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do
futuro contrato, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, produtos, ferramentas, equipamentos, EPIs,
para segurança e bom desenvolvimento dos serviços licitados;
3.2. Todo material utilizado na prestação do serviço, caso seja necessário, os quais ficaram a cargo da
CONTRATANTE.
3.3. Onde as especificações ou quaisquer outros dados forem eventualmente omissos ou, na hipótese de
dúvidas na interpretação de qualquer serviço e demais elementos informativos, deverá sempre ser
consultada a fiscalização, que diligenciará no sentido de que a omissão ou as dúvidas sejam sanadas no
mais curto prazo possível.
3.4. Para execução dos serviços, registrados na futura ARP – Ata de Registros de Preços, que deve estar
devidamente assinada e publicada, nos termos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou
ainda Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração, conforme constante no
presente Termo de Referência.
3.5. Os serviços deverão ser prestados em estabelecimento próprio da CONTRATADA, a qual deverá ter
estrutura e todos os equipamentos necessários para execução, sendo imprescindível possuir rampa para
lavagem dos veículos.
3.6. A empresa CONTRATADA deverá estar situada dentro do perímetro urbano e possuir pátio adequado
para possíveis manobras de veículos, inclusive, (ônibus e micro-ônibus).
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3.7. Ficará por conta da vencedora todos os equipamentos necessários, bem como todos os materiais
utilizados na prestação dos serviços.
3.8. As solicitações dar-se-ão periodicamente ou eventualmente, de acordo com a necessidade e
conveniência da Secretaria solicitante, durante toda a vigência da ata, através de servidores previamente
autorizados, os quais solicitarão os serviços junto à CONTRATADA.
3.9. Caberá às unidades interessadas da Contratante, solicitar os serviços dos veículos que passarão pelo
processo de lavagem, através de ordem de fornecimento, encaminhar os veículos no pátio da empresa
contratada para realizar a lavagem, a qual deverá conter dentre outras, as seguintes informações: o tipo
de lavagem solicitada, a quantidade e o preço do serviço.
3.10. A Contratada, por intermédio de suas unidades competente, de posse da Ata de Registro de Preços e
solicitação, fará o serviço especificado de acordo com as normas e práticas de lavagem, sendo no interior
de todo o veículo, limpo, sem poeira e aspirado, com os tapetes lavados e na parte externa sem manchas
de produtos e de sujeiras, limpo, seco, aplicação de pretinho nos pneus e silicone na parte interna dos
mesmos. Tendo cautela na entrega do veículo, de verificar se está em perfeita condição de higiene e uso.
3.11. O prazo máximo para execução dos serviços, deverá ser atendido de acordo com os estabelecidos para
cada tipo de veículo, conforme disposto no item subsequente. Caso não seja efetivada a entrega dentro do
prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo.
3.12. O prazo para execução dos serviços de lavagem simples não poderá ser superior a 02(duas) horas para
carro (leve e utilitário); 04(quatro) horas para caminhão, ônibus e micro-ônibus; e vans, contados a partir
da hora da entrega dos referidos veículos no estabelecimento da CONTRATADA.
3.13. O prazo para execução dos serviços de lavagem completa e/ou com polimento cristalizado não poderá
ser superior a 03(três) horas para carro (leve e utilitário); 05(cinco) horas para caminhão, ônibus e
micro-ônibus, e vans, contados a partir da hora da entrega dos referidos veículos no estabelecimento da
CONTRATADA.
3.14. Caso não seja possível a realização do serviço no prazo indicado, a CONTRATADA deverá,
imediatamente após receber a ordem de serviço e/ou veículo, informar as razões à unidade requisitante
dos serviços, para, se aceitas, alterar o prazo ou definir prioridade em relação a outros serviços.
3.15. Nas situações em que houver serviços para serem realizados com urgência, a CONTRATADA deverá
envidar esforços para executá-los em tempo hábil. Serão recusados em todo ou em parte os serviços que
não atendam as especificações constantes neste Termo de referência.
3.16. Deverão ser observadas, por parte da empresa vencedora, todas as obrigações complementares para a
execução dos serviços;
3.17. A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade, poderá a aceitar nas mesmas condições deste
termo de referência, acréscimos que o Município, venha a realizar nos serviços registrados.
3.18. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a CONTRATADA será OBRIGADA ao fornecimento dos
serviços, desde que obedecidas às condições do presente termo.
3.19. No recebimento e aceitação dos serviços será observada, no que couber, as disposições da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações.

Federal
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3.20. O objeto da presente licitação será recebido pela respectiva Secretaria, que emitirá Termo de
Recebimento dos Serviços, e, somente após, o Município poderá emitir o respectivo pagamento à
CONTRATADA.
3.21. Os serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
3.22. Após a execução dos serviços, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do
mesmo, o município reserva–se o direito de substituí-los, complementá-los ou devolvê-los.
3.23. Ocorrendo a rejeição dos serviços, a CONTRATADA será notificada pela Secretaria ordenadora da
despesa, para corrigir os mesmos dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções
cabíveis.
3.24. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior, implicará na aplicação das
sanções previstas nesta ARP.
3.25. O município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestado pela
licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da ATA, podendo, quando
necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será emitida assim que seja entregue a nota de
empenho referente ao total dos itens solicitado pelo Fundo Municipal de Educação e Cultura, juntamente
com as Requisições de Fornecimento emitidas pela respectiva Secretaria responsável pelo pedido,
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e que será
conferida e atestada pelo Secretário responsável pela pasta Órgãos gerenciador.
4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos “Serviços de lavagem de veículos” solicitada e
devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s)
respectiva(s) Requisição (ões) dos Materiais (s), desde que não haja fator impeditivo provocado pela
licitante fornecedora.
4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para o órgão que solicitou conforme o montante
dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações dos “Serviços de lavagem de veículos”
referente ao montante solicitado.
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a apresentação dos documentos de
comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e
conforme atualizações legais.
4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de
se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos “Serviços de lavagem de veículos” e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
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5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei
nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.
5.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa
expressa do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo das aquisições sou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às disposições contidas na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços registrados nesta ata.
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
5.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo departamento de compras dos órgãos participantes de Conceição do
Araguaia, por intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados;
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável; ou
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 2002.
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS
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6.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das
dotações orçamentárias afetas aos órgãos participantes órgão gerenciador desta licitação no âmbito
Municipal de Conceição do Araguaia, conforme o Processo Licitatório nº 2073/2021.
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CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:
7.1 Da Fornecedora/Beneficiária:
a) Fornecer com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelos
Órgãos Gerenciador/ Participantes, devidamente assinada por servidor competente para tal;
b) Entregar os produtos será de Forma Imediata a partir do recebimento da solicitação/requisição ou
nota de empenho;
d) Observar e cumprir, dentre outras, as exigências contidas no Termo de Referência;
e) Garantir a integridade e a qualidade no serviço de lavagem dos veículos a fim de impedir a deterioração
do produto, de acordo com a norma da ABNT, ANP e NBR 14701:2001;
f) apresentar um funcionário habilitado para o transporte, garantias e quaisquer outras despesas para
entrega do objeto desta licitação;
g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;
h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;
i) Constatadas irregularidades a respeito à especificação: rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
j) Em caso de diferença de quantidade ou de partes: determinar sua complementação ou rescindir a Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
k) A Fornecedora deverá fornecer ao Órgão Gerenciado, meios de comunicação para fins de atendimento,
via web ou telefônico;
l) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena
de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante nesta ARP;
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m) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes desta ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as
condições nela estabelecidas;
n) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, comprovando e
justificando seu pedido;
o) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que
incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução;
p) Cumprir fielmente o disposto no Instrumento Convocatório que originou esta ARP bem como as
obrigações assumidas nela.
7.2 Do Órgão Gerenciador:
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades
participantes;
c) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;
d) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento desta ARP;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de
Preços;
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP;
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
i) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para
formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;
j) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;
k) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
l) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações.
m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório;
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o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações;
p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde
que não haja impedimento legal para o ato;
r) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a contratação
observado o prazo de vigência da ata;
s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse
em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP;
t) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º
do art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo órgão
não participante, para que este efetive contratação.
12.2.1. O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação
apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e
b)Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
7.3 Dos Órgãos Participantes
a) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições;
b)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não
haja impedimento legal para o fato;
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro
de Preço;
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para fornecimento;
e)Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento desta ARP e levar ao conhecimento do Órgão Gerenciador;
f) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
g) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
7.4. DO (S) ÓRGÃO (S) NÃO PARTICIPANTE(S)
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a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços;
b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem
por cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o órgão gerenciador e órgãos
participantes;
c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão
Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ata;
d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;
e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento desta ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro
de Preços;
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para
formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;
j)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que
não haja impedimento legal para o ato.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:
8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo
administrativo com ampla defesa, quando:
a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no
mercado;
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa
detentora;
h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa
detentora;
8.4.2 Pela Detentora quando:
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
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b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de
fornecimento pela contratante.
8.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da
mesma, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla
defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à conveniência
administrativa.
8.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer
tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e
demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos
termos da legislação pertinente.
8.6.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.
8.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao Registro de Preços;
8.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração Publica
que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e
anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas
normas municipais pertinente e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de
Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas com o órgão gerenciador.
9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão
exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
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9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto desta ARP, sob pena de anulação da contratação e da
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Contratada
às penalidades seguintes:
10.1.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as
sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme
disposto:
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe
sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais
elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificado na execução Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem
em prejuízo financeiro à Administração;
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções
previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da Instrumento Contratual, por prazo não
superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação:
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda
à possibilidade de rescisão unilateral;
c) Por inexecução total injustificada da Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da obrigação assumida;
d) Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da
proposta;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária,
conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei
10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a
gravidade da falta cometida.
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IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de
cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo
com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:
a)
Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua
proposta;
b)
Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; c)
Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execução da Contrato;
g) Fizer declaração falsa;
h) Comportar-se de modo inidôneo.
V - 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de
gravidade.
10.1.1.2. Para os fins do item 10.1.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item
II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º
8.666/93.
10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso
do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado.
Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório.
10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência do Órgão Gestor, conforme o
caso.
10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da
Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o Fundo Municipal de Educação e Cultura de
Conceição do Araguaia.
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11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de
todos os atos de controle e Administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais
pertinentes, as seguintes obrigações:
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as
especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas.
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na ata.
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
f) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na ata.
g) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse
em fornecer o produtos/material a outro(s) órgão da administração Pública que externem a
intenção de utilizar a presente Ata.
h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro
dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
i) Efetuar o pagamento dos “Serviços de lavagem de veículos” entregues nas condições estabelecidas
nesta ARP;
j) Rejeitar, no todo ou em parte, os “Serviços de lavagem de veículos”entregues em desacordo com as
respectivas especificações;
k) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução da Ata
de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto
contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELO ÓRGÃO PARTICIPANTE

ITEM UNID
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

QUANT.

DESCRIÇÃO

Empresa Menor
vencedora valor por
item

Menor
valor
total

Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

LOTE 01 – PROCESSO: 2073/2021 Pregão Eletrônico 00x/2021 ATA de Registro de Preço 0x/2021
Total registrado em favor da empresa
Total da ATA de Registro de Preço

R$
R$
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei
nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006,
Lei Complementar n.º 147/2014, normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de
21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no
Edital do Pregão Eletrônico nº 00x/2021-SRP e Processo Licitatório nº 2073/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da
Comarca de Conceição do Araguaia - PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas, para que produza os efeitos legais.
Fundo Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia, aos xxxxx dias do mês de xxxxxx de 2021.

Fundo Municipal de Educação e Cultura
Gestora Sra. Elida Elena Moreira
CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hxxxxxxxxxxxx EIRELI - ME
Sr. Pxxxx xxxxxxx de xxxxxxxxx Primo
CONTRATADA

Testemunhas:
1.

CPF:

2.

CPF:
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ANEXO XIII - MINUTA DO CONTRATO
Processo nº: XXX/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico xx/2021– Registro de Preços nº xxx/2021
Tipo: Menor Preço por Item.
Instrumento Contratual para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações constantes no termo de
referência Anexo I, que entre si celebram o Município de Conceição do Araguaia-PA e a
empresa..........................................
Pelo presente instrumento, que entre si celebram o xxxxxxxxxxxxxxx, com sede nesta cidade à
xxxxxxxxxxxxxxx nº xxxxxxxx, inscrita no CGC/MF sob o nº xxxxxxxxxx, neste ato representado pelo
xxxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxx, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº _ ._ ._ - , residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa..........................,
sediada na cidade de................... à ................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................., neste ato representada
por ..........................., brasileiro, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº..................., residente e domiciliado na
cidade de......................., doravante denominada CONTRATADA, convencionam a: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA
JATO), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, conforme especificações,
obrigações e informações constantes no termo de referência Anexo I
, subordinado às seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS
1.1 - O presente instrumento contratual decorre da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da
Licitação Pregão Eletrônico nº xxx/2021 Registro de Preços nº 0xxx/2021,
homologada em...................., do tipo Menor Preço por Item, de acordo com a Lei nº
8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de
07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que
regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93.
1.2 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis
supramencionadas e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e
subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público.
1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico nº
0xxx/2021 para Registro de preços nº 0XXX/2021, a teor do artigo 55, inciso XI,
da Lei 8.666/93.
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1.4 - Integram o presente Contrato, o respectivo Processo sob o nº XXX/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO), PARA ATENDER A
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, conforme especificações, obrigações e informações
constantes no termo de referência Anexo I
atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS DE EXECUÇÃO
3.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos
documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste
instrumento, independentemente de transcrição:
3.2 - Edital e Anexos do Pregão Eletrônico Para Registro de Preços - Proposta
da Contratada
3.3 - Ata de Julgamento da Licitação
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme
proposta vencedora adjudicada):
4.2 - VALOR UNITÁRIO - Valor unitário dos itens conforme planilha abaixo:
........................................................
4.3 - VALOR GLOBAL - O valor global para a presente contratação é de R$ ......................
(........................................);
4.4- FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de
transferência Bancária, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da Nota
Fiscal/Fatura apresentada, desde que os serviços tenham sido realizados em conformidade com as exigências
contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à licitante vencedora.
4.4.1 A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da
respectiva Ordem Bancária.
4.4.2 Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser
aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa
ou de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do
comprovante respectivo
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1 - O Prazo de vigência do contrato inicia-se da sua assinatura e vigorará até xx de xxxxxxxxxxxx
de xxxx. O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05
(Cinco) dias após a emissão do Contrato.
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CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas
na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por
ocasião da emissão da Nota de Empenho.
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
7.1 - DA CONTRATADA:
7.1. Uma vez notificada de que as Secretarias efetivarão a contratação, a licitante vencedora deverá
comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
7.1.2 Uma vez contratada, deverá a licitante vencedora estar apta a realização dos serviços licitados, pois
poderá ser requisitada a qualquer momento.
7.1.3. responder pelos danos causados diretamente às Secretarias ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, quando da entrega dos produtos ou realização dos serviços licitados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SEMEC;
7.1.4 arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por seus
empregados durante a realização dos serviços licitados ;
7.1.5 zelar pela perfeita realização dos serviços licitados contratados, devendo as falhas que porventura
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da notificação;
7.1.6. prestação dos serviços licitados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância das
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
7.1.7. implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação
correta e eficaz;
7.1.8 prestação dos serviços licitados de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita
ordem;
7.1.9 manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste Edital;
7.1.10. manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelas secretarias para
representá-la administrativamente sempre que for necessário;
7.1.11 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante prévia e
expressa autorização da secretaria;
7.2- DA CONTRATANTE:
a) Uma vez decidida a contratação, as Secretarias (SEMEC, SEMAH, SEMAIC e SEGEPLAN) obriga-se a:
7.2.1. convocar a licitante vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação, assinar o termo de contrato;
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7.2..2 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora;
7.2.3 assegurar-se da boa condições serviços licitados , verificando sempre a sua qualidade;
7.2.4 fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante
vencedora, inclusive quanto à continuidade da realização do serviços licitados que, ressalvados os casos de
força maior, justificados e aceitos pelas secretarias, não deva ser interrompida;
7.2.5 emitir, por intermédio do fiscal de contrato , relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato,
em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços licitados , à exigência de condições
estabelecidas neste edital e à proposta de aplicação de sanções;
7.2.6 Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste edital
CLAUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTRGA DOS ITENS E FISCALIZAÇÃO
8.1 A licitante vencedor deverá prestar os serviços de FORMA PARCELADA conforme a necessidade das
Secretarias no máximo em duas horas após ser notificada.
8..2 – Os serviços, objetos desta licitação, deverão ser realizados nas dependências do prestador.
8.3. O não atendimento a presente Condição ensejará a inabilitação ou desqualificação do licitante.
8.4- Caso o serviço não seja satisfatório, uma nova lavagem que for solicitada pelo responsável, deverá
ocorrer no prazo máximo de 2 horas, a partir da solicitação da SEMEC, que ocorrerá conforme a necessidade
de seus veículos.
8.5 Os serviços, objeto desta Licitação, deverão ser prestados conforme às exigências da SEMEC.
8.6 A prestação dos serviços ocorrerão a partir da assinatura do contrato até findar a vigência do mesmo, que
se dará no dia 31 de dezembro do ano vigente ou o consumo de todo o quantitativo licitado e contratado,
prevalecendo a situação que ocorrer primeiro.
8.7 A não prestação do serviço será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, bem como nas
sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº8.666/93.
8.8 A fiscalização/gestão será exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE, aos quais
competirá acompanhar a contratação e sanar as duvidas que surgirem, conforme o art. 67 da Lei Federal no
8.666/1993
8.9 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei Federal no 8.666/1993.
9.18.
Demais obrigações, vide Portaria xxx/xxx/xxx/xxx/xxx ou outra que venha a altera-la ou substitui-la
CLAUSULA NONA – DOS LOCAIS DE ENTRGA , GARANTIA E SUBCONTRATAÇÃO
9.1 – Dispor das instalações devidamente regulamentadas frente a legislação pertinente (municipal, estadual
e federal} e devidamente equipada com: produtos de limpeza, ferramentas necessárias a execução do serviço,
pessoal, estrutura predial e outros pertinentes ao serviço
9.2 Os serviços deverão ser prestados no prazo das 08h00m as 17h00m de segunda a sexta, nas dependências
da CONTRATADA localizada na cidade de Conceição do Araguaia-PA.
Os veículos serão conduzidos as dependências

da CONTRATADA, par motoristas autorizados pelo

CONTRATANTE, juntamente com a Ordem de Serviço e/ou requisição constando o tipo de lavagem a ser
realizada
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9.3 A CONTRATADA devera executar o serviço no prazo de 02 (duas) horas corridas para lavagem simples
As lavagens: limpeza procedida na parte interna e externa do veículo retirando toda a sujeira observada na
pintura, incluindo as partes entre portas, parachoques, pneus, aros, telas, far6is e painel, utilizando xampu
neutro (linha automotiva). Devera também aspirar bancos, carpetes, piso, porta malas, forro lateral e forro
teto.
9.4 Findando o prazo acima, a CONTRATANTE, através de motoristas autorizados, efetuara a retirada dos
veículos limpos e higienizados do estabelecimento da CONTRATADA.
9.5. Os serviços deverão ser executados nas instalações da CONTRATADA em estrita conformidade com as
especificações e condições descritas nesta contratação.
9.6. A CONTRATADA devera atestar na ordem de serviço e/ou requisição emitida pelo CONTRATANTE o dia e
hora do recebimento dos veículos para execução dos serviços.
A CONTRATADA devera executar os serviços utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios próprios.
9.8. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e retinas estabelecidos com observância das
coordenação, aceitas pela boa técnica, normas e legislação aplicáveis.
9.9. Em nenhuma hip6tese, poderá ser utilizado para limpeza dos veículos solventes como - gasolina,
querosene ou tira manchas para tecidos na limpeza da pintura, assim como nas pecas de plástico, nem tão
pouco permitir-se raspar quaisquer manchas que tenham aderido a pintura.
9.10. Os serviços terão acompanhamento e fiscalização de sua execução por servidor previamente designado,
que anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.
9.11. 0 recebimento dar-se-a por servidor indicado pelo órgão/entidade CONTRATANTE, no ato da entrega do
serviço e, encontrando irregularidade, fixara prazo para correção, ou, se aprovado, emitira recibo.
Será verificada a integridade da execução dos serviços, incluindo qualidade e quantidade, e sendo aprovados,
será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e
(Danfe) ou na Nata Fiscal. 9.13. Sendo consideradas insatisfatórias a prestação dos serviços, será lavrado
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo a Contratada sanar as situações
verificadas.
9.14. A(s) nota(s) fiscal(is) deverão ser entregue(s) ao fiscal do contrato
DA GARANTIA CONTRATUAL
Fica dispensada a prestação de garantia para execução do contrato/ordem de fornecimento, conforme faculta
o artigo 56 da Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações
DA SUBCONTRATAÇÃO
Fica vedada a subcontratação do objeto deste contrato
CLAUSULA DECIMA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS
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10.1 - Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como prorrogação
de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições
previstas na Lei 8.666 de 21/06/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES
11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada à
multa de mora calculada sobre o valor proporcional ao bem integrante do respectivo item não entregue ou
cumprido, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93,
que será aplicada na forma seguinte:
a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do bem em atraso, limitada ao
máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Fundo Municipal de Educação e Cultura .
11.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Fundo Municipal
de Educação e Cultura poderá garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções.
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à regularização de
faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério do Fundo Municipal de Educação e Cultura ;
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor da nota de empenho;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos. (artigo
7°, Lei n° 10.520/2002)
11.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única da Prefeitura Municipal, via depósito
identificado, com código fornecido pela Diretoria de Finanças da Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 03
(três) dias úteis após a respectiva notificação;
11.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada
por ocasião do pagamento efetuado pela secretaria municipal xxxxxxx.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por
parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos
elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e, cujas normas ficam
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com
expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais
privilegiado que seja.
14.2 - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes
assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as
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