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Preliminares 
 

Órgão 

Interessado: 

 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, Secretaria 

Municipal Assistência Social Habitação e Trabalho, Secretaria 

Municipal Saúde e Secretaria Municipal Educação. 

 

Processo nº: 

 

8202/2022. 

             

Pregão Presencial:       

Regime legal: 

 

011/2022. 

Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 / Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de1993 e suas alterações / Lei Complementar 

nº 123 de 14 de dezembro de 2006 (independente de 

transcrição). 

 

Tipo da Licitação: 

Retirada do Edital:  

 

Pregão Presencial - Menor Preço Global 

 
www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br  

 

Data da sessão: 

 

20 de Dezembro de 2022 

Horário da 

sessão: 

08:30 (oito horas e trinta minutas)  

Informações e- 

mail: 

licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com   

Horário de Funcionamento : 08:00h às 14:00h 

  

  

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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Processo Administrativo n° 8202/2022 

Edital do Pregão Presencial nº 011/2022 
PREÂMBULO  

 

• Conforme Artigo 40 da Lei 8.666/93 
 

 
1 – OBJETO: 

 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS 
PUBLICAS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO 

DE REFERENCIA ANEXO. 
 

1.2 O vencedor da licitação manterá a presença de um profissional credenciado 
pelo Licitante em tempo integral na sede da Prefeitura de Conceição do 

Araguaia - PA, com objetivo de dar suporte técnico no cumprimento do 
objeto desta licitação. Deverá ainda a licitante disponibilizar 
assessoramento técnico via telefone, fax, internet, e-mail e outros, durante 

todo o horário de funcionamento das Secretarias  Municipais de Conceição 
do Araguaia - PA.  

 

2 – DO CREDENCIAMENTO 

2.1. No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a licitante 

deverá apresentar um representante para credenciamento, portando a solicitação 

de Credenciamento Conforme Modelo Anexo II, sendo recomendável sua 

presença com pelo menos 10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário 

previsto para a sua abertura da seguinte forma: 

2.1.1. Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do 

estatuto ou contrato social em vigor; bem como alterações subseqüentes 

devidamente registradas ou última alteração consolidada; e em se tratando de 

Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas de 
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documentos de eleição de seus administradores ou instrumento que lhe confira 

poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente. 

2.1.2. Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou 

particular de procuração, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

certame em nome da representada, bem como poderes para dar lances e/ou baixar 

preços, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente, bem como cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, bem como alterações subsequentes devidamente registradas ou 

última alteração consolidada, e em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso 

de sociedade por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus 

administradores; 

2.1.3. O FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO NÃO SUBSTITUI A 

PROCURAÇÃO 

2.2. É admitido somente um representante da licitante, vedado o mesmo 

representante para mais de uma empresa. 

2.3. Devem consta ainda, fora do envelope no ato do credenciamento: 

    2.4 Caso a licitante seja - ME ou EPP, para fazer jus aos benefícios da LC 

123/06, LC 147/2014 e 155/2016 deverá apresentar declaração que é Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, no ato do credenciamento, conforme 

modelo - Anexo IX, do presente instrumento convocatório (se for o caso) e 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme 

Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, ou outro documento 

que tenha a mesma comprovação, ambas expedidas no exercício de 2022. 

    2.5. O não atendimento do disposto no item 3.1.5. implicará renúncia ao direito 

de fruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 

pela Lei complementar nº 147/2014, na presente licitação. 
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     2.6. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 

Certidão/Declaração da Junta Comercial. 

  

     2.7. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do 

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da 

sanção administrativa prevista neste Edital.  

     2.8. Ainda no credenciamento, deverão ser entregues à Pregoeira os seguintes 

documentos:  

a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme modelo constante no Anexo VII (conforme exigência prevista no 

inciso VII, do artigo 4°, da lei n° 10.520/02);  
    

b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo IX do Edital. 

 

c) Declaração de elaboração independente de proposta constante no Anexo 
III do Edital. 

2.9. A não apresentação da declaração citada na alinha “a” do item anterior, 

implicará na exclusão do licitante, salvo se o representante credenciado declarar 

na sessão pública, expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, POREM as declarações citadas nas alinhas “b” e “c” e 

obrigatório para requisito de credenciamento do representante a não 

apresentação implicará na exclusão do licitante. 

  2.10. Ocorrendo a hipótese descrita no subitem 6.1.10, declaração citada na 

alinha “a” a Pregoeira solicitará da Equipe de Apoio a expedição da declaração que 

deverá ser assinada pelo Representante da licitante devidamente credenciado, 

sendo a mesma juntada aos autos.  

2.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação 

vigente 

2.12. Somente os Proponentes/licitantes devidamente credenciados terão poderes 

para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, 

manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a 
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intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata, onde estarão 

registrados todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame, em nome da Proponente. 

2.13. A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que 

tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira. 

2.14. Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa 

de lances verbais e mantido o seu preço, constante da proposta escrita, para efeito 

de ordenação e apuração do menor preço. 

2.15. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será 

admitida a participação de outras licitantes. 

2.16. Caso a empresa participante não apresente o formulário de Credenciamento, 

conforme Anexo I, A Pregoeira poderá fornecer o mesmo para que o representante 

da empresa preencha e assine no momento da sessão. 

2.17. Todos os licitantes deverão apresentar no ato do credenciamento Termo de 

Vistoria (visita técnica), expedido pela Secretaria de Gestão e Planejamento 

constatando que o licitante procurou a secretaria para todos os esclarecimentos 

pertinentes ao objeto licitado. A falta desse Termo de Vistoria constitui motivo para 

a exclusão da Licitante do certame, devendo o proponente providenciar sua visita 

técnica até dois dias antes da abertura da licitação, o visita técnica deverá ser 

agendada via e-mail segeplan@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste pregão: 

3.1.1 - As pessoas jurídicas com atuação no ramo pertinente ao objeto desta 

licitação;  

3.1.2 – As licitantes que atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus 

anexos, inclusive quanto à documentação requerida. 

3.2 - Não será admitida neste pregão a participação de empresas que: 

3.2.1 - Encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

mailto:segeplan@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br
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a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública Municipal. 

3.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país 

3.3 - Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às 

Microempresas –ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, como critério de 

desempate, o direito de preferência para ofertar o Menor Preço Global em relação 

aquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias. 

3.4 - 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 menor preço. 

3.5 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006 e 

147/2014, ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma: 

a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso do I do caput do art 45, da Lei Complementar 

123/2006 e 147/2014, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do §2º do art 44 da Lei Complementar 123/2006 e 

147/2014, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no § 2º do art 44 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

usar do direito de preferência.   

d) – O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno 

porte será instaurado após o encerramento da etapa de lance e antes da fase de 

homologação.    
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e) – Na hipótese da não contratação nos termos previsto no caput do 

art 44 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

f) – O disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, 

somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.6 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda documentação exigida para 

fins de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma 

do art 43 da L ei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 

a) – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito de assinatura de 

contrato ou instrumento que o substitua. 

b) – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º 

do art 43, da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, implicará decadência do 

direito á contratação, sem prejuízos das sanções prevista no art 81 da Lei de 

Licitações e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo facultado á Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

4- DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 
 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito a 
Comissão de Licitação/Pregoeira, no endereço constado nas preliminares deste 

Edital. 
4.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados A Pregoeira, até três dias úteis anteriores á data fixada par abertura da 
sessão pública,  
4.3 - Até 02(dois) dias antes da data fixada para abertura do certame, qualquer 

pessoa poderá impugnar o Ato Convocatório. 
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4.4 – O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado A Pregoeira 
responsável conforme determina a Lei,  
4.5 – Os pedidos de impugnação aos termos editalícios deverão ser protocolados 

junto ao Protocolo da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do artigo 
41§ 1º, 2º, 3º 4º da Lei 8.666/93, artigo 12 Decreto Federal 3.555, de 08 de 

agosto de 2000.  
4.6 – Caberá A Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas, conforme determina a Lei. 

5 – DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”. 

5.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues A Pregoeira, na sessão 

pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 

especificados. 

5.2 – A Comissão de Licitação/Pregoeira não se responsabilizará por 

envelopes de “Proposta Comercial” e “habilitação” que não sejam entregues A 

Pregoeira designado, no local, data e horário definido no preâmbulo. 

5.3 – Os envelopes indicarão em sua parte externa e frontal os dizeres de quais 

documentos se encontram inseridos, conforme segue: 

COMISSÃO PERMANENETE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2022 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:.....................................................

......... 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2022 

ENVELOPE N.º 02 – HABILIATÇÃO 

PROPONENTE:.....................................................

......... 
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6- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1 - Os documentos a serem apresentados deverão: 

a) - Quando cópias, conter registro de autenticação efetuados em 

cartório ou por servidor da Prefeitura de Conceição do Araguaia - PA, neste ultimo 

constar data e identificação do servidor. 

b) - quando declarações, conter reconhecimento de firma da 

assinatura do responsável constituído; 

d) – ser encadernado ou grampeado sequencialmente, de modo a 

não conter folhas soltas, sem emendas, acréscimos, numerados 

sequencialmente em ordem crescente, em uma única via; sem borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais 

falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

6.2 – O documento expedido via on-line (internet), no qual possam ser aferidos 

por meio eletrônico, dispensam autenticação. 

6.3 - Não serão autenticados documentos no dia da sessão da licitação. 

7 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1 - A proposta comercial deverá ser datilografada ou emitida através de editor 

de texto eletrônico, em uma via, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 

ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou 

não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, sendo a última página 

assinada pelo representante legal da empresa, e deverão conter: 

7.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax vigente da empresa 

proponente; 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

7.1.2 - Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data 

marcada para a abertura da sessão; e na ausência do prazo de validade, essa 

valerá por sessenta dias; 

7.1.3 – Nos preços deverá ser indicado o valor unitário e total em moeda corrente 

nacional apresentado apenas duas casas decimais, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionaria; 

7.1.4 - Especificações detalhadas do objeto proposto conforme Termo de 

Referência (ANEXO I);  

7.1.5 – Prazo de pagamento de 10 dez) dias após atesto da nota fiscal; 

7.1.6 - Todas as despesas com, tributos ou quaisquer outros encargos, diretos ou 

indiretos, serão de responsabilidade do licitante, devendo estar incluídas na 

composição do preço dos produtos. 

7.1.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 

7.1.8 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do 

presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades 

e defeitos capazes de dificultar o seu julgamento; 

7.1.9 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

8.1. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão 

apresentar envelope lacrado, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal: 

8.1.a. Para a habilitação, os interessados deverão apresentar uma via de cada um 
dos documentos relacionados nos itens seguintes dentro do Envelope “2” - 
Documentos de Habilitação, na ordem sequencial em que é elencada neste 
Edital; numerados, folha por folha, em ordem crescente; apresentados em original 

ou cópia autenticada ou para autenticação pela CPL. 

 

8.1.b. A falta de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas 
firmará a presunção de que documentos faltantes não foram apresentados. 
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8.1.c. Os documentos elencados neste item que forem apresentados em cópia 
simples deverão estar acompanhados dos Originais para fins de autenticação por 
membro da CPL no ato da sessão, fica a critério do licitante à autenticação em 
cartório ou mediante publicação em imprensa oficial. 

 

8.1.d. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente 

necessários, evitando duplicidade e inclusão de documentos supérfluos 

ou dispensáveis. 

8.1.e. Não será autenticada por servidor desta da comissão permanente 

de licitação  da prefeitura municipal de conceição do Araguaia-PA, cópia 

de cópia autenticada em cartório, cópia de cópia autenticada por servidor 

desta prefeitura e afins. 

8.1.f. Somente será autenticada por servidor desta Prefeitura Municipal, 

cópia fiel de documento, com a apresentação do documento original. 

 

8.1.g. Somente serão aceitas cópias de documentos, mesmo autenticadas, que 
estejam legíveis. Não sendo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas 
datas e assinaturas. 

 

8.1.h. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições 
competentes, quanto aos documentos mencionados neste Capítulo. 

 

8.1.i. As Certidões/Documentos impressas via internet serão considerados 
originais e poderão ter sua autenticidade aferida pela Comissão Permanente de 
Licitação, através dos endereços/páginas eletrônicas dos órgãos emissores. 

 

8.1.j. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio Presencial  a CPL 
poderá efetuar pesquisa por meio de consulta ao respectivo site oficial. 
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8.1.l. A verificação será certificada pela CPL e serão anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio Presencial , salvo impossibilidade 
devidamente justificada, conforme o caso. 

 

8.1.m. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento 
apresentado e o disponível no endereço Presencial  do órgão emissor, prevalecerá 
o constante deste último, ainda que emitido posteriormente ao primeiro. 

 

8.1.n. A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
Presencial s, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante poderá 
ser inabilitada. 

 

8.1.o. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a exata compreensão e 
comprovação de sua habilitação. 

 

8.1.p. A CPL poderá sanar eventuais falhas ou omissões formais que não alterem 
a substância dos documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado registrado na ata da sessão acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, podendo ser 
verificado por meio Presencial  hábil de informações, sendo juntado à ata da 
sessão, se necessário e conforme o caso. 

8.1 - DA PESSOA JURÍDICA 

O Envelope II deverá conter, obrigatoriamente, documentos que comprovem os 

requisitos legais para a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-

Financeira, Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Técnica. 

8.2. Deverão estar todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que 

efetivamente apresentar a proposta de preços. 

8.2.1 O documento que não mencionar prazo de validade ou data de vencimento 

será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

expedição. 
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8.2.2.1 Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão 

apresentar os seguintes documentos: 

a)   Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b)   Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 
c)   Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

8.2.2.2 Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os 

licitantes deverão apresentar: 

8.2.2.2.1 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, com selo DHP – Declaração de Habilitação Profissional do 

contador, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.2.2.2.2 – As empresas constituídas a partir de 2015, deverão apresentar 

balanço de abertura, na forma da lei; 

8.2.2.2.3 - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação 
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitada 

pessoa jurídica. 

 

a) Comprovação de boa situação financeira através de índices contábeis, assinado 
por profissional habilitado e responsável pela contabilidade da empresa, 

devidamente comprovada pelo balanço patrimonial demonstrando os índices 
abaixo, aplicando as respectivas fórmulas, devendo ser os índices b, b e b iguais 

ou superiores a 1,0 (um). 

 

b) Liquidez Geral = (AC + ANC) = ou > a 1,0 
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                                  (PC + PNC)  

b) Liquidez Corrente = AC = ou > a 1,0 

                                     PC 

b) Solvência Geral =      AT      = ou > a 1,0 

                                  PC + PNC  

onde: 

AC - Ativo Circulante 

PC - Passivo Circulante 

ANC – Ativo Não Circulante 

PNC – Passivo Não Circulante 

AT - Ativo Total 

Obs.: Somente será habilitada para a licitação a empresa que atingir os três índices 

econômicos solicitados, devendo comprovar com a apresentação do cálculo. 

8.2.2.3 - Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes 

deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

Acompanhado do QSA; 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de 

Débito Municipal do domicílio ou sede da licitante 

c) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa de quitação de 

tributos federais e divida ativa da união, expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão fornecida pelo órgão fazendário da Prefeitura Municipal de 

Conceição do Araguaia - PA, de que o licitante não se encontra em situação de 

inadimplência perante o Fisco ou com a Administração Municipal/Certidão 

fazendário do Município relativo ao domicílio do órgão contratante.    
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e) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos 

tributos estadual, relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

       g) Certidão que não se encontra na Lista de Inidôneos, mantida pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 
i) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte municipal da origem 

do licitante.  

 

 8.2.2.4 - Para a comprovação da Qualificação Técnica, os licitantes 

deverão apresentar: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

a) No mínimo 01 (uma) declaração u documento equivalente emitidas por 
pessoa (s) jurídica (s) de direito publico, que comprove o desempenho de 
atividade com no mínimo 04 (quatro) anos de experiência, pertinente e 

compatível com o objeto licitado, nome do profissional técnico responsável 
pela empresa licitante, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado o 

atestado ou certidão,  deverá ter firma reconhecida ou assinatura com 
apresentação de documento original para conferencia de assinatura;  

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, no mínimo 1(um) em cópia 

acompanhada do original ou autenticada por cartório competente, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do 

órgão, em nome e favor do técnico responsável pelos serviços contratados, 
que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em característica com o objeto da licitação. deverá ter firma 

reconhecida ou assinatura com apresentação de documento original para 
conferencia de assinatura; 
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c) Comprovação de capacidade técnica realizada através de certificados 
de cursos realizados, do (s) responsável(s) técnico(s)/procurador  da 
empresa pertinente ao objeto licitado, carga horaria de experiência mínima 

de 100 horas (devendo ter certificado de Pregoeira para realização de 
pregoes presenciais e eletrônicos e demais cursos de capacitação para 

gestão de compras em geral)  
d) O responsável técnico comprovará sua vinculação com a empresa mediante 

a constatação seja proprietário ou sócio, caso não tenha vínculo o mesmo 

deverá ainda ser comprovado através do registro na CTPS – Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Prestação de Serviços.  

 
e) Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa Jurídica – Junto ao 

Conselho Regional de Administração, contendo a indicação do técnico 

administrativo devidamente registrado junto ao conselho regional de 
administração, acompanhado de certidão do profissional emitida pelo 

conselho e carteira do profissional do Conselho Regional de Administração. 
 

f) Os atestados de capacidade técnica para pessoa jurídica e pessoa física 
deverão conter o RCA, emitido pelo Conselho Regional de Administração 
demonstrando assim o reconhecimento de capacidade para realização do 

serviço prestado pertinente ao objeto licitado.  
 

g)Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento  de Conceição do Araguaia - PA, Secretaria Municipal 

Assistência Social Habitação e Trabalho, Secretaria Municipal Saúde e 

Secretaria Municipal Educação que comprove que a licitante não se encontra 

em situação de mora ou inadimplência com as secretarias acima citadas,  

ou quer nunca forneceu ou prestou qualquer serviço para esta 

municipalidade; tal atestado deverá ser solicitado pelo e-mail 

segeplan@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br,  até 3 dias uteis antecedentes a 

data de abertura do certame. 

 
8.2.3 - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão 

ser apresentados no original ou cópia autenticada, não será aceito documentos em 

forma de ‘FAX’ e nem a apresentação de protocolo em substituição a documento 

solicitado. 

mailto:segeplan@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br
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8.2.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz); 

c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome 

da sede (matriz). 

8.2.5 - A comprovação do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal se dará através da Declaração firmada pelo licitante conforme 

Modelo III. 

9 – DA SESSÃO DO PREGÃO  

9.1 - Os participantes do pregão deverão comparecer com antecedência mínima 

de 10 (dez) minutos do horário previsto para o inicio da sessão. 

9.2 – A Pregoeira declarará aberta à sessão do PREGÃO em data e hora pré-

definido no edital, não cabendo mais apresentação de envelopes 

9.3 - Da sessão lavrar-se-á a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos 

os atos e ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, 
Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

10.1 - Os envelopes contendo as Propostas Comerciais serão abertos e estas 

verificadas se atendem a todas as especificações e condições estabelecidas neste 

Edital, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo. 

10.2 - A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor valor e aqueles que 

tenham apresentado propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por 

cento) à proposta de menor valor, para participarem dos lances verbais. 

10.2.1 - Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, A Pregoeira classificará as melhores propostas, até 

o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas; 
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10.3 – Caso haja empate nas condições definidas no subitem 10.2, as propostas 

com valores empatados serão classificadas para a fase de lances verbais. 

10.4 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores 

quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja 

atingida a quantidade total estimada para o item. 

11 – DOS LANCES VERBAIS 

11.1 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir 

do autor da proposta classificada de maior valor classificado e os demais em ordem 

decrescente de classificação.  

11.2 – A declaração de desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último valor apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas, incluindo-se nesta prerrogativa os interessados 

inseridos na Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014. 

11.3 – Caso não seja realizado lances, será verificado se os valores são superiores 

ao mínimo estabelecido pela administração; 

11.4 – Assim como nas propostas, os lances serão ofertados de maior desconto e 

menor preço. 

12 – DO JULGAMENTO 

12.1 - O critério de julgamento será o de Menor Preço. 

12.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as ofertas serão 

ordenadas para classificação a partir do menor valor ofertado. 

12.3 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira proposta classificada, 

quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

12.3.1 - Sendo aceitável a proposta de menor valor, será aberto o envelope 

contendo a habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias. 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

12.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 

em substituição aos documentos de habilitação requeridos no presente Edital. 

12.3.3 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás 

exigências habilitatórias, A Pregoeira examinará as demais propostas 

subsequentes classificadas, verificando a sua aceitabilidade, quanto ao objeto e 

valor, procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual 

apresentou proposta. 

12.3.4 – Excetua-se o vencedor de menor preço, inserido na condição estabelecida 

de favorecido, conforme item 3.6, no qual será concedido o prazo de dois dias 

úteis para regularização de seus documentos de Habilitação. 

12.3.5 – Não havendo a regularidade dos documentos de habilitação, o licitante 

será considerado inabilitado, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

12.3.6 - Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos 

do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, 

esta poderá ser aceita. 

12.3.7 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade 

entre a proposta escrita de menor valor ofertado que contemple as condições do 

Edital. 

12.3.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, A Pregoeira deverá 

negociar para que seja obtido um maior desconto. 

12.3.9 – Será considerada, a proposta de preço escrita, como valor proposto 

acabado e final do licitante que, caso classificado para os lances verbais, não esteja 

representado em sessão. 

13 – DOS RECURSOS 

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
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em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

13.2 - As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico 

questionado verbalmente durante a sessão. 

13.3 - Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, o 

licitante decairá do direito de recurso. 

13.4 - Os recursos serão decididos no prazo de 02 (dois) dias úteis.  

13.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

13.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 

avisos da Comissão Permanente de Licitação e enviada aos participantes via fax 

ou meio eletrônico. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1 - Inexistindo manifestação recursal, A Pregoeira adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo 

Ordenador de despesa. 

14.2 - Havendo interposição de recurso, após o julgamento, A Pregoeira 

encaminhará os autos ao ordenador da despesa para adjudicação do objeto da 

licitação ao(s) licitante(s) vencedor (es) e homologação do procedimento 

licitatório. 

15 – DA VIGENCIA DO CONTRATO 

15.1 – O contrato terá validade a contar de sua assinatura de contrato ate 31 de 

Dezembro de 2023, conforme ANEXO II. Podendo ser prorrogado nos termos da 
Lei 8.666/93, desde que seja justificado e demonstrado vantagem para 

Administração. 
 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
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I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 

sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27/05/98) 

15.2 – Após homologação pelo Ordenador de despesa, serão convocados os 

vencedores do certame para a assinatura do Contrato no qual terá efeito de 

compromisso pelo período de sua validade.  

16 - DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

16.1- O instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho ou similar, 

na forma do § 4° do art. 62 da Lei 8.666/93, visto tratar-se de compra com entrega 

imediata e integral dos materiais adquiridos. 

16.2- A Nota de Empenho será enviada pelo departamento responsável do 

Município ao licitante vencedor do certame, ou, quando convocado, o mesmo 

deverá retirá-lo no prazo máximo de dois dias úteis, contados da notificação. 

16.3 - Fica facultado à Administração e outras, quando o vencedor não aceitar ou 

não retirar a Nota de Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, 

nas condições estabelecidas no encerramento de seus lances e registradas em Ata 

de Registro de Preços. 

16.4 - Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88 da 

Lei 8.666/93, independentemente de transcrição. 

16.5 - As despesas com a presente aquisição correrão à conta das dotações 

orçamentárias contidas no termo de referencia, item 05, e memorando interno, 

parte integrante deste processo. 

16.6 Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento e atesto da Nota Fiscal de venda ao consumidor. 

17 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
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17.1 - As condições gerais para execução do objeto estão estabelecidas no Termo 

de Referência constante no ANEXO I. 

17.2 - A empresa detentora do contrato deverá atender às determinações do 

Termo de Referência e estar preparada para efetuar o fornecimento do objeto no 

prazo de 02 (dois) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, conforme gestão 

do contrato. 

17.3 – Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificações exigidas 

na licitação; 

17.4 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pelo CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados a este 

e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus 

empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual. 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 - As penalidades pelo não cumprimento total ou parcial do fornecimento, sem 

prejuízo da cobrança de perdas e danos, são: 

a) - Multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no 

caso de inexecução total da obrigação; 

b) - Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte 

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

c) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de 

inexecução do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir 

dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme 

alínea anterior; 

d - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com o Município de Conceição do Araguaia - PA, pelo prazo que for 

fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta 

cometida; 

e) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua 

natureza e gravidade. 
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18.2. Quando o proponente não aceitar ou não retirar o empenho na forma 
estabelecida no item 15.2, estará sujeito à multa do item 17.1”a” e à penalidade 
do item 17.1”d” ou 17.1”e”, além de decair o direito ao fornecimento do objeto. 

18.3 As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Prefeitura 

ou, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) 

dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança 

judicial. 

18.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa 

ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado 

causa. 

18.5 As multas e penalidades serão aplicadas pelo órgão ordenador da despesa, 

através da Assessoria Jurídica do Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou 

penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

18.6 O proponente será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com 

o prazo de 05 (cinco) dias para, se o desejar, recorrer ao órgão ordenador da 

despesa. 

18.7 Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das 

penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

19 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

 

19.1 - A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública, além das penalidades civis, penais e criminais, poderá ser também 

aplicada àqueles que: 

a) - retardarem a execução do Pregão; 

b) – manifestarem grave ofensa à autoridade condutora da sessão e/ou 

equipe de apoio no uso de suas atribuições; 

c) - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração; 
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d) - apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado 

ou cometerem fraude fiscal. 

e) – aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação 

da proposta e da habilitação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos, no qual poderá ser encaminhado para execução 

conforme os dispostos 17 e 18. 

20.2 - A simples participação neste certame implica em aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

20.3 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a 

sessão do Pregão. 

20.4 - A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto 

avençado. 

20.5 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo 

ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente comprovado. 

20.6 - A Pregoeira, no interesse da administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na proposta e habilitação, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo 

possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, para esse fim específico. 

20.7 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, A 

Pregoeira devolverá aos licitantes, julgados desclassificados, os envelopes 

“HABILITAÇÃO” inviolados, no encerramento da licitação. 

20.8 A impugnação ao presente Edital somente será considerada se apresentada 

ao protocolo da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES/PREGOEIRA. 

20.9 – Os casos omissos serão submetidos a parecer jurídico da Assessoria 

Jurídica do Município. 
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20.10 - Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos 

sobre o presente pregão serão prestadas pela Comissão de Licitação, no horário 

das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira, .. 

Conceição do Araguaia - PA, 07 de Novembro de 2022. 

 
 

 
Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Pregoeira 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de assessoria e 

consultoria técnico âmbito administrativo em gestão de compras públicas 

junto a Comissão Permanente de Licitações e Contratos, deste município em 

conformidade com o termo de referência anexo. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. É de fundamental importância referida prestação de serviços, para dar 

subsídios ao Departamento de contratos e licitações e cumprir a sua função legal, 

nos termos preconizados na lei 8666/93 e nos artigos 31, 70 e 74, e parágrafo 

único, do artigo 54, da Lei Complementar nº 101/2000, e Instrução Normativa nº 

008/2008, além de evitar que o Ordenador de Despesas se sujeite às cominações 

ilegais originadas de processos mal instruídos e posteriormente apontados em 

relatórios de auditoria dos Tribunais de Contas do Município, Estado e União. 

 

3. OBJETIVO 

3.1. Oferecer ao gestor e servidores públicos, uma visão prática e atualizada sobre 

a área de licitações públicas e contratos administrativos aplicando conceitos e 

técnicas que visem aperfeiçoar a capacidade de gerenciamento e administração de 

contratos com eficiência e ética, a fim de salvaguardar os agentes públicos de 

possíveis desconfortos perante os órgãos de controle externo. Contratação de 

Consultoria e Assessoria no âmbito administrativo junto ao setor de comissão de 
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licitação e contratos administrativos, com a finalidade de assessorar os 

procedimentos no setor de Comissão de Licitação e Diretoria de Contratos, 

acompanhar, realizar e tomar as providências cabíveis e necessárias nos 

procedimentos licitatórios e contratos.  

 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

4.1. A Referida Consultoria prestará os serviços contidos no item “objeto” deste 

projeto básico, através de visitas à sede do Município utilizando-se de equipamento 

próprio, instalações do município e atendimento através de sistema à distância via 

e-mail ou outros meios tecnológicos. Além da assessoria na elucidação de 

questionamentos sobre os diversos assuntos administrativos que serão realizados 

por telefone e correspondência eletrônica, também haverá o comparecimento 

pessoal na sede do Poder Executivo Municipal entre uma e três vezes por semana 

para esclarecimentos mais personalizados e mantendo no mínimo um 

representante legal em tempo integral junto ao departamento de licitações, bem 

como a realização de treinamentos e palestras (referente à montagem dos 

processos licitatórios) aos servidores e secretários. 

a) Licitações: 

Acompanhar e tomar as providências cabíveis e necessárias nos procedimentos 

licitatórios que versam sobre os seguintes assuntos: 

✓ Conceito de licitação, dever geral de licitar e suas exceções: dispensa e 

inexigibilidade; 

✓ Fundamentos da Licitação Pública;  

✓ Montagem do Processo Licitatório 

✓ Estabelecer condições, obedecendo a legislação cabível, que melhor atendam 

ao município. 

✓ Preparar editais especificando as necessidades das aquisições do município 

✓ Tipos: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão. 

✓ Pregão – conceito e finalidade 

✓ Bens e serviços comuns 
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✓ Autoridade competente – atribuições 

✓ Pregoeira - atribuições 

✓ Fase interna 

✓ Fase externa 

✓ Documentos de habilitação 

b) Contratos:  

Contrato administrativo, de acordo com a lei 8.666/93, é todo e qualquer 

ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da administração pública e 

particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades, para 

formação de vinculo e estipulação de obrigações recíprocas.   

✓ Analisar contratos 

✓ Enviar os contratos para assinatura e posteriormente publicação 

✓ Acompanhar e controlar os contratos e atas vigentes com fornecedores 

✓ Criar e manter atualizado o cronograma físico-financeiro para com exceção dos 

contratos de obras 

✓ Efetuar controle e o acompanhamento da garantia dos contratos 

✓ Sub-rogar, logo após a homologação, pregões referentes as atas de registro de 

preços do município. 

✓ Controlar a vigência dos contratos e seus termos aditivos, mantendo os 

gestores informados com três meses de antecedência, com exceção dos 

contratos de obras. 

c) Palestras 

Montagem de processos administrativos 

Solicitação 

OBJETO conforme Lei 10.520 Art. 3° inciso II 

Dotação orçamentaria 

Autuação 
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Termo de Referencia 

Orçamento 

Planilha Orçamentaria 

Minuta de Edital 

Minuta de Contrato 

 

4.1. FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 A contratada, através de seu responsável, deverá executar os serviços de 

no mínimo de 08  (oito) vezes no mês, dentro do prazo de vigência e mantendo 

um representante legal tecnico junto ao departamento de licitações em tempo 

integral, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou publicação do 

Contrato e/ou ata de registro de preço no D.O.E. (diário oficial do estado), se 

houver. O prazo de vigência deste contrato poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE, mediante a celebração de termo 

aditivo observado o limite legal máximo permitido de 60 (sessenta) meses, 

conforme previsto no artigo 57, inciso II, Lei nº 8.666/93. 

 

4.2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados em escritório próprio da contratada e na Sede 

das Secretarias Municipais de Gestão e Planejamento, Assistência Social 

Habitação e Trabalho, Saúde e Educação HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS: das 08:00h às 17:00h de Segunda a Sexta Feira, conforme 

solicitação: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID SERV VALOR TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA 

NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO 

JUNTO A COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO 

DE CONTRATOS DA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO, 

12 SERV  
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4.3. QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO 

4.4.1. Os serviços envolvidos na presente contratação deverão estar 

discriminados na proposta da contratada e/ou anexar juntamente com sua 

proposta este termo de referência. 

5. UNIDADE DE MEDIDA 

Conforme tabela constante no item 4.3. 

6. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O proponente deverá fornecer os serviços de forma conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, Secretaria Municipal de 

Assistência Social Habitação e Trabalho, Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a solicitação do 

responsável, sendo que todos os custos relativos à execução serão do 

proponente vencedor. 

6.2. Os serviços deverão ser fornecidos de forma CONTÍNUA, a partir da 

assinatura do contrato em sistema de registro de preço. 

6.3. As solicitações devem ser atendidas de imediato, a partir da assinatura do 

contrato até findar o consumo de todo o quantitativo licitado e contratado. 

6.4. O não fornecimento do serviço será motivo de aplicação das penalidades 

previstas no contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento 

convocatório, e ainda conforme rege a Lei Federal nº8.666/93. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

HABITAÇÃO E TRABALHO, 

SAÚDE E EDUCAÇÃO 

CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA EM ANEXO AO 

EDITAL. 
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6.5. O servidor responsável designado como representante do Executivo, para o 

acompanhamento e fiscalização do Contrato será designado pelo responsável 

da Secretaria solicitante. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da Contratada: 

Executar os serviços a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro 

de 2023, conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 

os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

2. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros; 

4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

5. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

6. Não permitir a utilização do trabalho do menor; 

7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
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obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 

de contrato; 

9. Visitas na sede do município no mínimo 08 (vezes) ao mês, nos horários 

conforme no item 4.3 deste termo. 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

8.1. A adjudicação, em favor da contratada vencedora, será feita pela Pregoeira 

no final da sessão e registrada em ata. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. A homologação desta contratação será feita pelo ordenador de despesas, após 

recebimento do processo concluído com Parecer Jurídico. 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2023, contados a partir da 

assinatura do contrato e/ou data de sua publicação no D.O.E (diário oficial do 

estado). Se houver. 

10.2. O contrato terá validade a contar de sua assinatura de contrato até 31 de 

dezembro de 2023. Podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93, desde 

que seja justificado e demonstrado vantagem para Administração. 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 

sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27/05/98). 
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11. DO REEQUILÍBIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 O Contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser alterado por 

acordo das partes, com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 

da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do princípio, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei nº. 8.666/1993. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 

Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

2.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

3.   Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 

contrato; 

4.  Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.   Não permitir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as 

preestabelecidas no contrato. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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13.1. As despesas dessa contratação correrão a conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento; 

Programa: 03.03.01.04.122.0037.2.035.3.3.90.39.00 Fonte: 15000000 

 

Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho 

Programa: 09.09.09.08.122.0037.2.009.3.3.90.39.00 Fonte: 15000000 

 

Origem: Secretaria Municipal de Saúde 

Programa: 12.12.12.10.301.0200.2.107.3.3.90.39.00 Fonte: 15001002 

 

Origem: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Programa: 10.10.01.12.361.0401.2.058.3.3.90.39.00 Fonte: 15001001 

 

14. DO PAGAMENTO  

14.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal 

ou da Fatura pela contratada, contendo o objeto do serviço executado, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do ateste na Nota Fiscal/Fatura.  

14.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes aos serviços, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
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medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

14.3. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável.  

14.4. A CONTRATADA/CONTRIBUINTE regularmente inscrita no Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei Complementar n° 147, 

de 2022, não sofrerá a retenção tributária do subitem anterior. No entanto o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

14.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 

mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário 

indicado pela Contratada, ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de 

faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em 

vigor. 

14.6. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

14.7. Os pagamentos decorrentes de despesas mensais deverão ser efetuados no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº. 8.666, de 1993. 

15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.2. 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 
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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 Executivo.  

15.3. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato 

convocatório, o Poder Executivo Municipal 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 Executivo Municipal; 

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) 

15.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única da Prefeitura 

Municipal, via depósito identificado, com código fornecido pela Secretaria Municipal 

de Finanças da Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após 

a respectiva notificação; 

15.5. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada 

ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Executivo Municipal. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições 

deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes; 

16.2. 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; 
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16.3. A Pregoeira poderá, no interesse do Executivo Municipal, relevar omissões 

puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não 

comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

16.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo 

Executivo Municipal, nos casos de força maior, devidamente comprovados e para 

os quais não tenha dado causa a licitante vencedora; 

16.5. A Secretaria requisitante 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 as licitantes o direito de indenizações, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei; 

16.6. A Secretaria requisitante reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as 

Sessões e utilizar este meio como prova; 

16.7. A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas 

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão do Certame 

no endereço: Rua Couto Magalhães, N° 2476 – Centro, CEP: 68540-000 - 

Conceição do Araguaia-PA. 

16.8. 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; 

16.9. É competente o foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 

Conceição do Araguaia – PA, XXX de XXXX de 2022 

 

 

ARLEIDE LORES DA SILVA TIBOLLA 

Secretária Municipal de Gestão e Planejamento 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ELIDA ELENA MOREIRA 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

ELAINE SALOMÃO DE SALES 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

PATRICIA LIMA BARROS ALVES 

Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

ANEXO I I 

          C R E D E N C I A M E N T O 

À 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão Permanente de 

Licitações com sede Av. Couto magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022  - SRP  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

Pela presente, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(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), e-mail: _________________________________ a participar do procedimento 

licitatório referente ao Pregão Presencial nº 011/2022 - SRP, na qualidade de REPRESENTANTE da 

empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº_________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx.  

OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada amplos e gerais poderes para formular propostas verbais, 

acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta empresa, recorrer 

ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, praticar todos os outros atos 

pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a interposição de recursos administrativos. Bem 

como assinar o Instrumento Contratual a ser firmado (este último poder incluir a critério da licitante). 

Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera administrativa como 

na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) representante ora nomeado (a). 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2022. 

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 

Presencial nº 011/2022  - SRP, 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. 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A N E X O III 

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 6.1.11 alinha “c” do Edital nº 011/2022 - SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, 

que: 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 011/2022 - SRP, 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 Presencial nº 011/2022 - SRP, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 011/2022 - 

SRP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Pregão Presencial nº 011/2022  - SRP, 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 Presencial nº 011/2022 - SRP quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 011/2022 - SRP 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 011/2022 - SRP antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 011/2022 - SRP 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA 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. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Presencial nº 011/2022 - SRP, 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A N E X O IV 

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 Av. Couto Magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: 

Nome Fantasia:  

Endereço:                                         

No. do CNPJ:                                                                   No. da Inscrição Municipal: 

Telefone:                                                                                Fax:  

E-mail: 

Conta Bancária nº                     Banco:                     Agência: 

Nome para Contato:     Fone/Fax: 

 

Prezado Senhor, 

 

Apresentamos nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO 

ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE 

REFERENCIA ANEXO, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 

5427/2022, no Edital do Pregão Presencial nº 011/2022 - SRP e seus Anexos, a qual integra este 

instrumento, independente de transcrição. 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no 

EDITAL retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele e em seus Anexos 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que fazem parte 

desta proposta.   

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 

forma, influenciar na integral execução do objeto, bem como na elaboração desta Proposta, assumimos 

a total responsabilidade por erros ou omissões nela existentes.  

            Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas relacionadas à 

execução do objeto, pelos quais nos responsabilizamos tais como: garantias, encargos, taxas, tributos, 

licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, multas e demais 

despesas necessárias para a execução do objeto licitado, sem qualquer tipo de custo extra para a 

Contratante.   

            Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as especificações técnicas, descritas no 

Termo de Referência (Anexo I).  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 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. 

FORMA DE PAGAMENTO:   

O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de transferência Bancária, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da nota fiscal/fatura apresentada, desde 

que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator 

impeditivo imputável à contratada.  

ITEM DESCRIÇÃO UNID SERV VALOR TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA NO 

ÂMBITO ADMINISTRATIVO JUNTO A 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E 

TRABALHO, SAÚDE E EDUCAÇÃO 

CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA EM ANEXO AO 

EDITAL. 

 

12 SERV  



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

  

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2022. 

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 Presencial nº 011/2022 - SRP, não devendo conter na proposta o cabeçalho e rodapé do 

presente formulário. Especificar a marca do Veiculo 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 VI 

do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A N E X O  V 

 

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 Av. Couto Magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

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 Presencial nº 011/2022 - 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 _____________ 2022. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Presencial nº 011/2022 - SRP, 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 VI 

do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A N E X O VI 

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 Av. Couto magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP.  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

 

                   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 Presencial nº 011/2022 - 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 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 _____________ 2022. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Presencial nº 011/2022 - SRP, 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 VI 

do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A N E X O VII 

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 Av. Couto Magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

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 Presencial nº 011/2022 

- SRP 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 PRESENCIAL 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 _____________ 2022. 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Presencial nº 011/2022 - SRP, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A N E X O VIII 

 

                         DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão Permanente de 

Licitações com sede Av. Couto Magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

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 ou contratado em qualquer secretaria  da Administração Pública municipal, estadual ou 

federal , 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 2022. 

_____________________________________________________ 

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 

Presencial nº 0ox/2022, 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 VI do 

edital. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

A 

Pregoeira do Município de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Comissão Permanente de 

Licitações com sede Av. Couto Magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Presencial nº 011/2022 

- 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 “Serviços de Consultoria e Assessoria administrativa em licitações e contratos ” 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 Presencial nº 011/2022 - SRP; 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
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Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2022. 

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 

Presencial nº 011/2022 - SRP, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

ANEXO X   
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 Av. Couto Magalhães, nº 2476, centro CEP: 68.540-000. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

 

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 Presencial 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. 
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( ) 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 2022. 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Presencial nº 011/2022 - SRP, 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 XI 

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ARP/CONTRATO 

 

1 - DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: EST: 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

CEP: TEL (XX) FAX (XX) 

E-MAIL:  

BANCO : AG: C/C: 

NOME P/CONTATO: 

 

2 – DADOS PARA ASSINATURA DA ARP/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 
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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 Presencial nº 011/2022 - SRP, 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 VI do edital 
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ANEXO XII 

MINUTA DO CONTRATO 

Pregão  nº XXX/2022 

CONTRATO DE  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA, DE ACORDO COM A 

DESCRIÇÃO DO ANEXO I DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2022 

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de um lado 

a (o) XXXXXXXXXXXXXXX DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, Estado do 

Pará, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxx neste ato representada pelo Prefeito Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portadora do (CPF) Nº xxxxxxxxxxxxxxx e RG Nº 

xxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

xxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de Direito Privado, sediada a Rua xxxxxxxxxx, 

inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo sócio Sr. 

Xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do 

(CPF) nº xxxxxxx e RG nº xxxxxxxxx, SSP/xx de ora em diante denominado 

simplesmente de CONTRATADA, têm entre se como justos e contratados, 

mediante a legislação em vigor e as cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1Este contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

TÉCNICO ÂMBITO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS 

JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE 

MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO, 

em atendimento as demandas do Município e de acordo com a descrição do anexo 

I do Pregão 011/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA : DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. A Referida Consultoria prestará os serviços contidos no item “objeto” deste 

projeto básico, através de visitas à sede do Município utilizando-se de equipamento 

file://///pregão
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próprio, instalações do município e atendimento através de sistema à distância via 

e-mail ou outros meios tecnológicos. Além da assessoria na elucidação de 

questionamentos sobre os diversos assuntos administrativos que serão realizados 

por telefone e correspondência eletrônica, também haverá o comparecimento 

pessoal na sede do Poder Executivo Municipal entre uma e três vezes por semana 

para esclarecimentos mais personalizados e mantendo no mínimo um 

representante legal em tempo integral junto ao departamento de licitações, bem 

como a realização de treinamentos e palestras (referente à montagem dos 

processos licitatórios) aos servidores e secretários. 

d) Licitações: 

Acompanhar e tomar as providências cabíveis e necessárias nos procedimentos 

licitatórios que versam sobre os seguintes assuntos: 

✓ Conceito de licitação, dever geral de licitar e suas exceções: dispensa e 

inexigibilidade; 

✓ Fundamentos da Licitação Pública;  

✓ Montagem do Processo Licitatório 

✓ Estabelecer condições, obedecendo a legislação cabível, que melhor atendam 

ao município. 

✓ Preparar editais especificando as necessidades das aquisições do município 

✓ Tipos: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão. 

✓ Pregão – conceito e finalidade 

✓ Bens e serviços comuns 

✓ Autoridade competente – atribuições 

✓ Pregoeira - atribuições 

✓ Fase interna 

✓ Fase externa 

✓ Documentos de habilitação 
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e) Contratos:  

Contrato administrativo, de acordo com a lei 8.666/93, é todo e qualquer 

ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da administração pública e 

particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades, para 

formação de vinculo e estipulação de obrigações recíprocas.   

✓ Analisar contratos 

✓ Enviar os contratos para assinatura e posteriormente publicação 

✓ Acompanhar e controlar os contratos e atas vigentes com fornecedores 

✓ Criar e manter atualizado o cronograma físico-financeiro para com exceção dos 

contratos de obras 

✓ Efetuar controle e o acompanhamento da garantia dos contratos 

✓ Sub-rogar, logo após a homologação, pregões referentes as atas de registro de 

preços do município. 

✓ Controlar a vigência dos contratos e seus termos aditivos, mantendo os 

gestores informados com três meses de antecedência, com exceção dos 

contratos de obras. 

f) Palestras 

Montagem de processos administrativos 

Solicitação 

OBJETO conforme Lei 10.520 Art. 3° inciso II 

Dotação orçamentaria 

Autuação 

Termo de Referencia 

Orçamento 

Planilha Orçamentaria 

Minuta de Edital 

Minuta de Contrato 

 

2.2 FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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 A contratada, através de seu responsável, deverá executar os serviços de 

no mínimo de 08  (oito) vezes no mês, dentro do prazo de vigência e mantendo 

um representante legal tecnico junto ao departamento de licitações em tempo 

integral, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou publicação do 

Contrato e/ou ata de registro de preço no D.O.E. (diário oficial do estado), se 

houver.  

CLÁUSULA TERCEIRA :  LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1Os serviços serão prestados em escritório próprio da contratada e na Sede das 

Secretarias Municipais de Gestão e Planejamento, Assistência Social Habitação e 

Trabalho, Saúde e Educação HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: das 

08:00h às 17:00h de Segunda a Sexta Feira, conforme solicitação: 

Os objetos descritos no Anexo I do Pregão 011/2022 , deverá ser prestado no 

Município de acordo especificado no termo de referência deste Pregão. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E REAJUSTE 

4.1 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID SERV VALOR TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA 

NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO 

JUNTO A COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO 

DE CONTRATOS DA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

HABITAÇÃO E TRABALHO, 

SAÚDE E EDUCAÇÃO 

CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA EM ANEXO AO 

EDITAL. 

12 SERV  
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4.2 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia total referente aos serviços 

prestados, (R$) xxxxxxxxxxxxx, conforme preços unitários dos objetos fixados na 

Proposta (Anexo I do Edital Pregão 012/2022). 

Parágrafo único – Os preços serão firmes, exceto reajustados de acordo com as 

variações de mercado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato e para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente, nos termos do art. 66 da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO: 

5.1O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou 

da Fatura pela contratada, contendo o objeto do serviço executado, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do ateste na Nota Fiscal/Fatura.  

 5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes aos serviços, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.3. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável.  

5.4. A CONTRATADA/CONTRIBUINTE regularmente inscrita no Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei Complementar n° 147, de 2022, não 

sofrerá a retenção tributária do subitem anterior. No entanto o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de 

que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

5.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 

mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário 

indicado pela Contratada, ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de 
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faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em 

vigor. 

5.6. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

5.7. Os pagamentos decorrentes de despesas mensais deverão ser efetuados no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº. 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGENCIA DO CONTRATO 

6.1O Contrato terá vigência até 29 de dezembro de 2023, contados a partir da 

assinatura do contrato e/ou data de sua publicação no D.O.E (diário oficial do 

estado). Se houver. 

6.2. O contrato terá validade a contar de sua assinatura de contrato até 29 de 

dezembro de 2023. Podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93, desde 

que seja justificado e demonstrado vantagem para Administração. 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, Podendo o 

mesmo ser prorrogado pelo quantitativo máximo de acordo com Art. 57 inc II da 

Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA SETIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

7.1As despesas constantes do presente contrato correrão à conta das dotações 

orçamentárias:  

Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento; 

Programa: 03.03.01.04.122.0037.2.035.3.3.90.39.00 Fonte: 15000000 
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Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho 

Programa: 09.09.09.08.122.0037.2.009.3.3.90.39.00 Fonte: 15000000 

 

Origem: Secretaria Municipal de Saúde 

Programa: 12.12.12.10.301.0200.2.107.3.3.90.39.00 Fonte: 15001002 

 

Origem: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Programa: 10.10.01.12.361.0401.2.058.3.3.90.39.00 Fonte: 15001001 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I – Compete à Contratada:  

Constituem obrigações da Contratada: 

Executar os serviços a partir da assinatura do contrato até 29 de dezembro de 

2023, conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

2. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros; 

4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
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5. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

6. Não permitir a utilização do trabalho do menor; 

7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 

de contrato; 

9. Visitas na sede do município no mínimo 08 (vezes) ao mês, nos horários 

conforme no item 4.3 deste termo 

 

II – Compete ao Contratante: 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 

Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

a) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas; 

b)  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção; 

3.   Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 

contrato; 
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4.  Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) 5.   Não permitir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com 

as preestabelecidas no contrato. 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

9.1Durante a execução deste Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência por escrito, quando decorrido dois dias do término do prazo 

de entrega do objeto, sem qualquer manifestação a Administração; 

b) Suspensão para contratar com o Município de Conceição do Araguaia - 

PA; 

c) Declaração de inidoneidade para contratar com o Município; 

d) Multa diária de 0,5% (meio por cento) após o primeiro dia de atraso, 

sobre o valor total do objeto licitado, a ser aplicada até o trigésimo dia 

de atraso, com o conseqüente cancelamento da obrigação; 

e) Suspensão do direito de participar de licitações no âmbito da 

administração direta e indireta dos Poderes Públicos municipais, por um 

prazo de até dois anos, constatado o atraso de trinta dias no 

cumprimento das obrigações assumidas ou a qualquer tempo, 

dependendo da gravidade da falta; 

f) Às sanções estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 

no que couber. 

g) No caso de aplicação das sanções previstas acima, a contratada será 

notificada, sendo-lhe facultada defesa prévia, no prazo de cinco dias 

úteis. 

h) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que o (a) CONTRATANTE promova sua reabilitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1 Constituem motivos para a rescisão do contrato: 
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I) O não cumprimento de cláusulas contratuais e prazos; 

II) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e prazos; 

III) O atraso injustificado na prestação dos serviços; 

IV) A subcontratação total ou parcial sem a autorização do Contratante; 

V) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VI) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de 

insolvência civil; 

VII) A dissolução da sociedade; 

VIII)  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que, a juízo do Contratante, prejudiquem a execução do contrato; 

IX) Razões de interesse do serviço público; 

X) A suspensão por parte do Contratante, dos fornecimentos, acarretando 

modificações do valor inicial do contrato, além dos limites permitidos em 

lei; 

XI)  O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pelo 

Contratante, decorrentes de fornecimento já atestados pelo responsável, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou 

guerra; 

XII)  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 

XIII)  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato 

XIV) A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus 

empregados; 

 § 1º - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, 

deverá ser precedida de justificativa fundamentada, bem como de 

notificação à Contratada, oferecendo prazo compatível para regularização e 

reparação da irregularidade, se for o caso. 

 

§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

a) Determinada por ato unilateral e escrita do Contratante, nos casos 

enumerados nos incisos I a X; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

contratação; 
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c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

§ 3º - Nos casos dos incisos XI a XII será a Contratada ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda, direito aos 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REEQUILÍBIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

11.1O Contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser alterado por 

acordo das partes, com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 

da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do princípio, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei nº. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 O proponente deverá fornecer os serviços de forma conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, Secretaria Municipal de 

Assistência Social Habitação e Trabalho, Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante a solicitação do responsável, 

sendo que todos os custos relativos à execução serão do proponente vencedor. 

12.2Os serviços deverão ser fornecidos de forma CONTÍNUA, a partir da 

assinatura do contrato em sistema de registro de preço. 

12.3As solicitações devem ser atendidas de imediato, a partir da assinatura do 

contrato até findar o consumo de todo o quantitativo licitado e contratado. 

12.4 O não fornecimento do serviço será motivo de aplicação das penalidades 

previstas no contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento 

convocatório, e ainda conforme rege a Lei Federal nº8.666/93. 
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12.5 O servidor responsável designado como representante do Executivo, para o 

acompanhamento e fiscalização do Contrato será designado pelo responsável da 

Secretaria solicitante.; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

13.1Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, para dirimir 

qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste 

instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

13.2 E, por estarem justos e contratados, assim assinam o presente em três vias 

de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, ___de _______ de 2022. 

 

_______________________________________ 

Contratante 

............................................................................. 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

01: _____________________________________ 

02: _____________________________________   
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COMPROVANTE DE ENTREGA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2022 

Recebi(emos) da Secretarias Municipais de Gestão e Planejamento, 

Assistência Social Habitação e Trabalho, Saúde e Educação o edital da Licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2022, expedido em 07 de 

Dezembro de 2022  contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser 

devolvida a unidade administrativa referida até o dia 20 de Dezembro  de 2022 às 

08:30 horas devidamente preenchida com os valores unitários e total, bem como o 

prazo de validade da proposta, o prazo de pagamento e o prazo de entrega. 

Estamos cientes que o não comparecimento na data, hora e local do 

certame, configurará o meu manifesto desinteresse.  

Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das 

propostas bem como de todos os meus direitos e deveres como licitante. 

..................................................., .....de.............................de 

............... 

_____________________________________ 

Assinatura do Interessado 

 

 

 

 

     Carimbo CNPJ/CPF 

Carimbo CNPJ 

Interessado:  

Endereço: 

CPF/CNPJ(MF) 
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Aviso de Licitação  

PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2022  

O Município de Conceição do Araguaia - PA, torna público que fará realizar no dia 

20 de Dezembro de 2022 às 08:30 horas na sala de reunião da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Couto Magalhães, nº 2476, Centro, 

nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR 

PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO ÂMBITO 

ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS PUBLICAS JUNTO A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE 

MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

Mais informação através do e-mail: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com  junto à 

Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 12:00 horas. 

  

 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, 07 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Pregoeira 
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CERTIDÃO 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que o PREGÃO PRESENCIAL 

n° 011/2022 foi afixado no "placar" da Prefeitura Municipal de Conceição do 

Araguaia-PA, no dia 07 de DEZEMBRO de 2022 devendo permanecer até o dia 

da abertura do mesmo, conforme determina o art. 22, § 3°, da Lei Federal 

8.666/93. 

Por ser verdade, firmamos o presente, nesta data. 

 

Conceição do Araguaia-PA, aos 07 de DEZEMBRO de 2022 

 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Pregoeira 

 

 


