
 
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES 

ED. JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES NOGUEIRA 
CNPJ: 06.554.984/0001-39 

Av. 27 de Fevereiro, 691 – CEP: 64310-000 
e-mail: aroazes.pi@gmail.com Tel. (89) 34681345 

 

RECIBO DE RETIRA DE EDITAL PELA INTERNET PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 

Denominação: ________________________________________________________ 

CNPJ nº ___________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Representante: _______________________________________________________ 

RG nº ___________________________ CPF nº ___________________________ 

E-mail: ___________________________ 

Cidade: __________________________ Estado: ________________________ 

Telefone: ( ) ______________________ 

Obtivemos através do acesso à internet (site do TCE ou E-mail) nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Loca__________________________________, _______ de ___________________ de 2021 

  

                  _________________________ 

Assinatura 

Senhor Participante, Visando comunicação futura esta Prefeitura Municipal de Aroazes – PI e 

sua empresa, solicitamos a Vossa senhoria preencher o recibo de retirada do edital, e remeter 

ao setor de licitações, preferencialmente pelo E-mail:  cplaroazes.pi@gmail.com .  A não 

remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aroazes - Piauí da responsabilidade da 

comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 032/2021 – PMA/PI  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 --PMA/PI   

FINALIDADE:  O objeto deste certame é a “PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREEENDEDOR 

INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS 

DAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE AROAZES - PI”, conforme ANEXO I.  nas quantidades e 

condições descritas no Termo de Referência, tipo Menor Preço por Item especificado no Anexo 

I.   DATA DA REALIZAÇÃO:  25 de Março de 2021. HORÁRIO: 13:00 horas  

  

O MUNICIPIO DE AROAZES por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designada por 

Portaria, conforme documento contido no processo administrativo torna público que, de 

acordo com a Lei Federal N.º 10.520 de 17.07.2002, Decretos Federais nº 5.450/05 e 5.504/05;  

Decretos Municipais e aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Leis 

Complementares Federais nº 123/06 e 147/2014, com suas alterações, nos termos deste edital 

e seus anexos, realizará, às 13:00 horas do dia 25 de Março de 2021, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de AROAZES situada na Av. 27 de fevereiro, 

691, Bairro Centro, AROAZES a sessão de abertura do procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO PARA MEI, onde serão 

adotadas as medidas e protocolos estabelecidos pelos órgãos da Saúde para a prevenção e 

combate ao COVID – 19, conforme disposto nos Anexos correspondentes,   PARA 

CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A 

ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE AROAZES - 

PI”, conforme ANEXO I.  nas quantidades e condições descritas no Termo de Referência, tipo 

Menor Preço por item,  na forma abaixo:  

RETIRADA DO EDITAL  

A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura 

Municipal de AROAZES no endereço indicado neste edital.   

DATA DA REALIZAÇÃO: 25 de Março de 2021. HORÁRIO: 13:00 horas  

LOCAL: Prefeitura Municipal de AROAZES  

ENDEREÇO: Av. 27 de fevereiro, 691, na Cidade de AROAZES Estado do Piauí.  

EMAIL: cplaroazes.pi@gmail.com TELEFONE: (89) 3468- 1345  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 08:00 às 13:00 horas  

CAPÍTULO I – DO OBJETO: 1.1 – Esta licitação tem por objeto  naCONTRATAÇÃO DE MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS 
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DE DIGITAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS 

E SISTEMAS DAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE AROAZES - PI”, conforme ANEXO I.  nas 

quantidades e condições descritas no Termo de Referência, tipo Menor Preço por Item 

especificado no Anexo I para empresas registradas como Micro Empreendedor Individuais, 

visando atender a necessidades  da Prefeitura  de Aroazes, especificado no Anexo I conforme 

especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos, sem prejuízo das 

regras impostas pela Legislação pertinente.  

JUSTIFICATIVA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES-PI, através da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 12/2021 de 04/01/2021, conforme o disposto no art. 1º, § 1 e 2 do 

Decreto nº 5.504 de 05 de agosto de 2005. Vem justificar a NÃO UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE 

PREGÃO na forma ELETRÔNICA neste processo, pelos motivos a seguir: O Decreto nº 10.024, 

de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, como regra para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os 

serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da 

administração pública federal. Porém, admitiu a adoção do pregão na forma presencial nas 

hipóteses de comprovada inviabilidade técnica ou comprovada a desvantagem para a 

administração na realização da forma eletrônica. O normativo acima citado regulamenta o art. 

2º, §1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no âmbito da administração pública federal. 

De modo que para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes 

federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, 

tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, ou da dispensa eletrônica será também obrigatória, salvo excepcionalmente e 

mediante prévia justificativa. No caso em análise os recursos alocados no orçamento para a 

aquisição do objeto a ser licitado são decorrentes de receitas de arrecadação própria e/ou 

fruto de transferências constitucionais, não configurando a hipótese de transferência 

voluntária prevista no §3º do Decreto 10.024/2019. Com isso, afastada aplicação do presente 

normativo federal. Por outro lado, diante da orientação do TCE/PI para a realização do Pregão 

Eletrônico na aquisição de bens e na contratação de serviços comuns, salvo prévia justificativa 

e desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração 

na realização da forma eletrônica, passaremos a demonstrar as razões que nos levaram a 

adotar o pregão na forma presencial preterindo a forma eletrônica: a) Ausência de estrutura 

tecnológica que são necessários para a execução de certame através de plataforma digital, que 

exige sinal de internet fluído e de qualidade capaz de sustentar a elevada troca e 

simultaneidade de dados entre o licitante e o pregoeiro e/ou comissão de licitação; b) As 

empresas locais e regionais cadastradas e interessadas em participar de certame no município 

não dispõem de recursos tecnológicos necessários para participar de pregão eletrônico, haja 

vista os custos necessários para operacionalizar e manter os cadastros nas plataformas 

eletrônicas, o que inibe ou até mesmo inviabiliza a participação das Microempreendedores 

individuais(MEI) que não têm acesso a plataforma eletrônica necessária para participar do 

pregão na forma eletrônica. Limitar a participação de MEI ou equivalentes, viola o disposto no 

art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, §14 e art. 5º- A, da Lei nº 8.66693, que versa 
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sobre o tratamento diferenciado que deve ser dado a essas empresas, visando o 

desenvolvimento econômico local ou regional, visto que a imensa maioria das empresas que 

participam das licitações no âmbito do município de Aroazes são constituídas sob a formação 

MEI. Haverá, portanto, uma restrição no caráter competitivo da licitação, caso adotado o 

pregão na forma eletrônica, uma vez que restringirá a participação das micro e pequenas e 

empresas, que constituem a imensa maioria das empresas locais e regionais, o que viola não 

só o art. 3º, I, Lei 8.666/93, que proíbe atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, mas, sobretudo, 

infringirá o art. art. 5º-A, também da Lei de licitação e art. 47 da Lei Complementar 123/2006, 

que preconizam expressamente que as normas de licitação e contrato devem privilegiar o 

tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas como forma de fomentar 

o pequeno negócio e proporcionar a geração de emprego e renda no âmbito municipal e 

regional. Salienta-se que a modalidade pregão na forma presencial prevista na Lei 

10.520/2002, art. 3º, I, não foi extinta e nem revogada, permanecendo em pleno vigor, 

podendo ser utilizada de forma justificada, inclusive, nos termos do art. 1º, §4º, do Decreto nº 

10.024/2019. Finaliza-se destacando que o pregão na forma presencial atinge plenamente o 

fim único da toda licitação, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, sem se descurar da observância dos princípios que regem o processo 

licitatório, sobretudo, os princípios da isonomia, igualdade, e competitividade, porque, sem 

dúvida, promove uma ampliação na participação do processo licitatório. Justificada, portanto, 

ao menos no atual momento, a opção pela utilização do Pregão Presencial, ante a comprovada 

inviabilidade técnica e a evidente desvantagem para a Administração na realização do pregão 

na forma eletrônica. 

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO:  

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas - MEI, 

pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, 

que preencherem as condições de credenciamento e habilitação, disposto neste Edital.   

2.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir:  

a) Empresas que se encontre em processo falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, 

nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com 

qualquer órgão ou ente integrante da Administração.  

b) Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, 

conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no 

Prefeitura Municipal de AROAZES.  

c) Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.  
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d) Pessoa física, mesmo que em grupo.  

2.3 - Pela simples participação nesta licitação a Empresa estará aceitando todas as condições 

estabelecidas no Edital;  

CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO:  

3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal: Requerimento de Micro Empreendedor Individual;  

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular (desde que 

reconhecido firma), da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 

comprove os poderes do mandante para a outorga.   

3.2 – O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo cópia do 

documento oficial de identificação que contenha foto, acompanhado do original para 

conferência.  

3.3 – Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, e cada 

representante só poderá representar uma empresa, podendo o mesmo ser substituído para 

efeito de participação na Sessão, desde que conste da Procuração, inclusive, com os mesmos 

poderes.  

3.4 – A ausência do credenciado em qualquer momento da fase de lances, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, nos lances referentes ao item da 

respectiva rodada de lances.  

3.5 – Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, fora dos envelopes, 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 

envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, procedendo-se à sua 

imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório.  

3.6 - Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, 

deverão ser entregues ou encaminhados ao setor responsável pela licitação em envelopes 

separados.  

3.7 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 

de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;  

3.8 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 01 e nº 02, 

não cabe a desistência da proposta.  

CAPÍTULO IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  
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4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada 

fora dos Envelopes nºs 01 e 02. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro no momento 

da sessão, com registro da ocorrência em ata.  

4.1.1 A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo 

procurador caso este tenha outorga para tal.  

4.1.2. Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-la 

na própria sessão ou fazê-la oralmente sendo registrada em ata.  

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 

nome da proponente, os seguintes dizeres:  

ENVELOPE- Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 -–PMA/PI  

EMPRESA:  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOC. DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 -–PMA/PI  

EMPRESA:  

4.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente 

com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 

e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente 

habilitado.   

4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, por ele 

designado.   

CAPÍTULO V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA:  

As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste instrumento 

convocatório e anexo que deste fazem parte integrante como aqui transcrito.  

5.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;  

b) Número do Pregão para ;  
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c) Preço unitário do item, em moeda corrente nacional, em algarismo com até 03 (três) casas 

decimais após a vírgula e por extenso tanto o unitário quanto o total. Nos preços propostos 

deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com a prestação do serviço objeto desta licitação.  

d) Prazo de validade dos preços registrados, que será de 12 (doze) meses, contados da data do 

respectivo registro em Ata, assegurado o direito de revisão e atualização na forma legal, 

assegurada à prerrogativa prevista no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 a qualquer órgão ou 

ente contratante desde que preservadas todas as vantagens para a Administração.  

e) O item deverá apresentar descrição completa detalhada de acordo com o anexo e termo de 

referência e especificação, de maneira a demonstrar que o item cotado atende às 

especificações constantes dos Anexos deste edital.  

5.2 - As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados, conforme 

o Anexo I (Termo de Referência e Especificações dos Itens), não sendo permitidas ofertas com 

quantitativo inferior.  

5.3 - Cada licitante poderá apresentar uma proposta escrita para cada item; podendo, no 

entanto, participar de tantos itens quando suportar sua capacidade para prestação do serviço 

na forma prevista neste edital.  

5.4 - Prazo de validade da proposta que não poderá será inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data da realização do certame.   

5.5 - A proposta deverá ser apresentada com especificação completa, igual à exigida no edital 

(anexos) obrigando-se o proponente de acordo com as exigências do Edital.  

5.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em relação a 

prazo, especificações do objeto ofertado ou qualquer outra condição que importe em 

modificação dos termos da proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar 

evidentes erros formais, assim avaliadas pelo Pregoeiro na sessão.  

5.7 - A falta do valor por extenso na proposta não será motivo para desclassificação, podendo 

o mesmo ser assentado pelo licitante em Ata.  

5.8 - Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço 

por extenso.  

5.9 – As Propostas deverão ser rubricadas pelo Representante Legal ou procurador da licitante, 

desde que tenha poderes para este fim.  

5.10 - A proposta de preço deverá estar acompanhada da Declaração de que o licitante 

conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, através deste edital.  

5.10.1 – A ausência da declaração implicará na aceitação implícita das condições estabelecidas 

no edital.  
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5.11 - Declaração de compromisso de prestação de serviço para a Prefeitura Municipal de 

AROAZES Piauí, sem custos adicionais e independentes da quantidade.  

5.12 – O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12 (doze) 

meses, exceto quando confirmado motivo justo para revisão ou atualização. A Prefeitura 

Municipal de AROAZES sob a coordenação do Sistema de , poderá de ofício, trimestralmente, 

rever cada preço de acordo com o mercado e realidade local.  

5.13 - Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pelo Pregoeiro que desclassificará 

a mesma, salvo em situações previstas na Lei nº 10.520 e a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos nº 8.666/93 e suas posteriores Alterações.  

CAPÍTULO VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”:  

6.1 – O Envelope 02 "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

6.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição:  

a) - Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no 

Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.º 3.555/2002, a licitante 

não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos.  

6.1.2.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica:  

a) – Requerimento de Micro Empreendedor Individual;  

b) - Cópia da cédula de identidade;  

6.1.2.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal:  

a) - Comprovante atualizado da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJMF, da 

sede da licitante e de sua filial no Estado do Piauí se houver;  

b) - Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil através da Certidão Negativa 

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e contribuições sociais 

previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 

1991, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a 

Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto 

a Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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e) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 

8.036/90);   

6.1.2.4 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:  

a) ) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.     

6.1.2.5 – Outros documentos:  

a) - Alvará de licença de funcionamento (ISENTO PARA MEI);  

b) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, conforme lei 12.440/2011;  

c) – Certidão de Adimplência perante o Município de Aroazes – Pi. 

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

a) - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias contadas da data constante do 

documento.   

b) - Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição a 

documentos requeridos neste Edital e seus anexos.  

c) - O proponente será inabilitado se a documentação de habilitação não estiver completa e 

correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos.   

d) - Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou 

todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.  

CAPÍTULO VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

7.2 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, sob 

coordenação do Pregoeiro.  

7.3 - Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, 

esta se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pelo Pregoeiro e 

equipe com a devida comunicação formal aos licitantes que retiraram o Edital.   
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7.4 - Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão o Pregoeiro, a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV 

do Edital e, em envelopes separados a Proposta de Preços (Envelope 01) e os Documentos de 

Habilitação (Envelope 02).  

7. 4.1 - Encerrado o credenciamento consequentemente, estará encerrada a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame, os casos omissos serão resolvidos na sessão pelo 

Pregoeiro.   

7.5 - Os licitantes deverão apresentar as suas propostas contendo o preço unitário de cada 

item e o preço total, devendo o Pregoeiro considerar para efeito de negociação na sessão o 

valor de cada item, sobre o qual deverá incidir o desconto.  

7.6 - O julgamento dar-se-á mediante a negociação de cada item, sem prejuízo da faculdade 

administrativa quando da contratação demandada por meio de requisições para aquele item, 

conforme exigir sua necessidade.  

7.7 - Caso seja o vencedor o preço cotado ficará registrado para o item.  

7.8 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não 

atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital.  

7.8.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações     

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros.  

7.9 - As propostas selecionadas para a fase/etapa de lances, observarão aos seguintes 

critérios:  

 7.9.1 - A seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;   

7.9.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as melhores propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais (Art. 11, Inciso VII do 

Decreto 3.555/2000). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes, e ainda a possibilidade de todas as 

empresas apresentarem lances para efeito de registro no mapa de lances.  

7.10 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais 

em ordem decrescente.  

7.10.1 - Se dentre as propostas apresentadas por escrito, quando da abertura dos envelopes, 

houver empate, o Pregoeiro procederá ao sorteio na forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 

8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o lance primeiro, sem 

prejuízo de observação do art. 3º da mesma Lei.  
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7.10.2 - A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado 

para efeito de ordenação das propostas.  

7.11 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço.  

7.11.1 - O Pregoeiro poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou 

percentagem de redução sobre o menor preço (margem de lance).  

7.11.2 - O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os 

licitantes para ofertarem seus lances orais e estipular margem de lance.  

7.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances ou conforme determinar o Pregoeiro no momento 

da sessão.  

 7.12.1 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes deste Edital;  

7.13 - Encerrada a etapa de lances serão ordenadas às propostas classificada e classificáveis na 

ordem crescente dos valores. O preço considerado para efeito de registro será o último preço 

ofertado depois de esgotadas as etapas de lances, devidamente aceito pelo Pregoeiro.    

7.14 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a reduzir 

ainda mais o preço, registrando preços iguais até o limite de 04(quatro) empresas POR ITEM. 

 7.15 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito;  

7.15.1 - O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços 

unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser por ela 

definida podendo realizar diligência e ou procedimentos de investigação a fim de conferir 

dados em garantia do objeto.  

7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço para qualquer dos itens, somente será 

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação quando concluído o julgamento de 

todos os itens.  

7.17 - Encerrada a fase de lances, caso haja microempresa ou empresa de pequeno porte que 

tenha apresentado lance de até 5% (cinco por cento) superior ao licitante que apresentou 

lance mais vantajoso, e desde que este não se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, ser-lhe-á dada oportunidade, no prazo de 05 (cinco) minutos, ofertante nova 

proposta, que deverá ser inferior àquela considerada mais vantajoso, situação em que passará 

à condição de primeira classificada do certame, nos termos dos arts. 44 e 45, da Lei 

Complementar nº 123/2006.  
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7.17.1 - O direito para apresentação de proposta será dado inicialmente à microempresa ou 

empresa de pequeno porte mais bem classificada, respeitando o limite dos 5% (cinco por 

cento). Se a beneficiaria da ordem não exercer o seu direito de preferência, deverá ser 

convocada outra microempresa ou empresa de pequeno porte em condições de empate, na 

ordem de classificação, para exercício do direito de que trata o inciso II do art. 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006.  

7.17.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.17.3 - Na hipótese de não apresentação de proposta conforme itens anteriores, será 

vencedora a empresa que apresentou a menor proposta na fase de disputa de preços (conf § 

1º, Inciso III, Art. 45 a LC 123/2006)  

7.17.4 - O disposto nos itens anteriores (7.17.1 a 7.17.3) somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 

(conf § 2º, Inciso III, Art. 45 a LC 123/2006).  

7.18 - Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação apresentados, poderão ser 

sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante:   

7.18.1 - Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil 

de informações.  

7.18.2 - Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, 

não for possível a verificação.   

7.18.2.1 - Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a 

comprovação de habilitação.   

7.18.2.2 - A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo(a) pregoeiro(a), 

implicará na inabilitação da licitante.   

7.19 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto por impossibilidade 

devidamente justificada.   

7.20 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  

7.21 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 
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autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) 

vencedor(es).   

7.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame, sendo a ele(s) 

adjudicados os referidos itens;  

7.23 - No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço POR ITEM, 

atendidas as condições estabelecidas neste Pregão.  

7.24 - O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 

internos e externos, bem como ao setor requisitante do objeto deste Pregão, a fim de obter 

parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos itens cotados, definindo 

novo horário ou data e horário para continuidade da sessão licitatória;  

7.25 - Lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes que, 

ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes presentes. 

7.26 - Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;  

7.27 - Depois de concluída a sessão, em especial para as rodadas de lances, depois de 

habilitada e adjudicada, os licitantes deverão apresentar as propostas devidamente corrigidas 

considerando os valores negociados em sessão, os quais deverão ser levados em consideração 

para efeito de posterior chamamento.  

CAPÍTULO VIII – DA IMPUGNAÇÃO:  

8.1 – Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão, na forma da Lei 8.666/93. O licitante terá a mesma prerrogativa até o 

2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura das propostas, sendo neste caso o prazo 

decadencial.  

8.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, conforme prevê a legislação.  

8.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame, desde que a impugnação possa alterar a formulação das propostas.  

8.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem 

objeção venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes 

de propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso.  

CAPÍTULO IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL:  

9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para 
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apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e 

o encaminhamento do processo à autoridade competente para realização do ato de controle 

final.   

9.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  O acolhimento do recurso importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;  

9.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente registrará o preço do objeto do certame à favor das licitantes vencedoras e 

encaminhará o procedimento devidamente adjudicado para exercício do ato de controle final.   

9.5 – Os preços serão registrados POR ITEM, considerando-se a totalidade e necessidade do 

objeto, sempre tendo em vista a necessidade da Administração contratante.  

9.6 – A licitante que convocada para assinar a Ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, sem 

justificativa plausível, dela será excluída, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste 

edital.  

9.7 – Colhidas às assinaturas, a equipe gerenciadora do  providenciará a imediata publicação 

da Ata do  e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior.  

9.8 – Os preços registrados em Ata poderão ser publicados trimestralmente na Imprensa 

Oficial (Diário Oficial dos Municípios), quando passivos de revisão ou em outro período quando 

a situação o justificar. 

CAPÍTULO X – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO :  

10.1 – O prazo de validade do  será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

publicação da respectiva Ata, admitida sua prorrogação por no máximo mais 12 (doze) meses, 

sem prejuízo das prerrogativas asseguradas pelo inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.  

10.2 – O registro formalizado na ata a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de AROAZES e 

as Empresas que apresentarem as propostas classificadas, terá validade de 12(doze) a partir da 

data de sua publicação;  

10.3 - Durante o prazo de validade do  a Prefeitura Municipal de AROAZES não ficará obrigada 

a executar os serviços objeto deste Pregão exclusivamente pelo , podendo realizar licitações 

ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à 

legislação pertinente às licitações, assegurando ao beneficiário do registro a preferência em 

igualdade de condições;  
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10.3.1 - O direito de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

registro quando a Prefeitura Municipal de AROAZES optar pela aquisição por meio legalmente 

permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.  

10.4 – Os prestadores de serviço que não cumprirem total ou parceladamente as suas 

obrigações poderão sofrer as penalidades previstas na legislação. Aos prestadores de serviço 

será garantido o direito de defesa e as penalidades poderão variar desde a advertência até a 

declaração de inidoneidade para estabelecerem contratos com a Administração Pública. 

CAPÍTULO XI – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO.  

11.1 – Os serviços licitados deverão ser prestados de acordo com as necessidades do 

órgão/ente contratante ou em local por ele designado.  

11.1.1. A autorização de serviços será de inteira responsabilidade e iniciativa do órgão/ente, 

cabendo ao mesmo todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, 

em comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota 

de Empenho e simples Ordem de Serviço, quando a entrega for de uma só vez e não houver 

obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empenho e Carta-Contrato individual nas hipóteses 

que se fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras.  

11.2 – A contratada ficará obrigada a fazer a prestar o serviço quando requisitado no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da retirada/recebimento da respectiva Ordem de 

serviços e/ou Nota de Empenho.  

11.3 – A prestação do serviço, objeto desta licitação, deverá ser feita onde a contratante 

deliberar, correndo por conta da Contratada as despesas de transporte, frete, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários.   

CAPÍTULO XII – DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO:  

12.1 – Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente, após o 

atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente 

acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada e cópia da Nota de Empenho.  

12.2 – Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 

data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou 

em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos 

parcelamentos, sob pena de assistir direito às verbas e atualização dos valores na forma legal.  

12.3 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada 

para as devidas correções.   

12.4 – Os pagamentos serão feitos através de depósito bancário na conta corrente da 

contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para 

que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou 

nota fiscal/fatura.  
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12.5 - A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que 

tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, 

os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.  

12.6 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados:  

a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS  

b) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.  

12.7 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, 

admitida a revisão quando houver desequilíbrio econômico-financeiro e for devida e 

comprovadamente justificado e em conformidade com o ítem 12.8.    

12.8 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da prestação do 

serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na 

hipótese de sobreviverem 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 príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou registrado, evitando, 

contudo, solução de descontinuidade dos serviços. Não haverá procedimento de revisão ou 

atualização em prazo inferir a 30 (trinta) dias contados da publicação do Extrato, independente 

do motivo que possa ser alegado.  

CAPÍTULO XIII – DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS:  

13.1 - Os itens similares contemplados neste certame poderão ser renegociados com as 

empresas que tiverem seus preços registrados (detentores da ata), somente na hipótese do 

asseguramento de reais vantagens para a contratação, o que deve ser justificado (motivado) 

no processo administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço registrado e as condições 

reais de mercado.  

13.2 – A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade a ser 

contratada, ficando estipulado como parâmetro máximo, o preço registrado correspondente 

ao valor da unidade.  

CAPÍTULO XIV – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO:  

14.1 – Os prestadores de serviço inscritos na Ata de  deverão celebrar os contratos individuais 

que poderão advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 

respectivos anexos e na própria Ata do , com força contratual.  

14.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que poderão advir deste procedimento, no entanto estarão obrigados a realizar outra licitação.  
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14.3 – Quando da necessidade de contratação, deverá a equipe gerenciadora do  ser 

consultada sobre a indicação do prestador de serviço na ordem de classificação ou conforme 

requisitado pelo agente ordenador da despesa.  

14.4 – Após as informações da equipe gerenciadora, o servidor responsável convocará o 

licitante indicado, através da ordem de serviço e empenho para que proceda a entrega do 

objeto no prazo designado.  

14.5– O prestador de serviço deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos contados da 

data da convocação, comparecer junto Contratante para retirar a Ordem de serviços (ou 

instrumento equivalente) e a Nota de Empenho.  

CAPÍTULO XV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

15.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.  

15.2 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 

Prefeitura Municipal de AROAZES poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções:  

a) Advertência.  

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 

desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente.  

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial.  

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de AROAZES pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

15.3 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela Prefeitura Municipal de AROAZES ou cobradas diretamente da empresa, amigável 

ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas 

neste tópico.  
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15.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.  

CAPÍTULO XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

16.0 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes fontes: FPM/ 

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍIPO EXERCICIO 2021/ OUTROS RECURSOS DE PROGRAMAS 

ESPECIFICOS 2021. 

16.1 - Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato, nota de Empenho oriundo deste 

Edital será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o 

deferimento ou não do pedido.  

16.2 – Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração dos itens, poderá o Pregoeiro, 

fazer as correções que julgar necessário para seu aproveitamento, no interesse da 

Administração, assentando em ata os motivos a fim de conferir maior transparência a sua 

decisão.  

16.3 – A autoridade competente poderá, em qualquer fase do procedimento licitatório 

desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea para contratar com a 

Administração Pública.  

16.4 – A Prefeitura Municipal de AROAZES fica reservada o direito de revogar a presente 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.   

16.5 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 

da contratação.   

16.6 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas 

a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 

consecução do fim desta licitação, sem prejuízo da Ata do  com força contratual.  

16.6.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata da sessão.  

16.6.2. Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para 

abertura dos envelopes “Documentação - propostas ou habilitação” na mesma sessão; em face 

do exame das propostas com as exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem 

ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 

serão consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada pelo 

Pregoeiro.  
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16.7 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos menos dois licitantes presentes, exceto 

quando renunciarem tacitamente ao direito.  

16.8 – Os extratos parciais do resultado final desta licitação serão divulgados no Diário Oficial 

dos Municípios.  

6.9 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial dos Municípios, na forma legal, quando couber.  

16.10 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada na Prefeitura Municipal de AROAZES até 30 (trinta) dias após a 

publicação da Ata, sendo posteriormente enviado para reciclagem.   

16.11 – Para garantia do objeto desta licitação poderá a Prefeitura Municipal de AROAZES a 

qualquer momento da execução do contrato, e por provocação da autoridade que o 

contratou, convocar os classificados e/ou classificáveis para retomada de negociação na ordem 

declarada na sessão, até o limite das empresas registradas, com vista a suprir necessidades 

administrativas decorrente de evento não previsto ou mesmo que previsto de efeitos 

incalculáveis, considerados para fim de registro os preços renegociados disponíveis que 

permanecerão para futuras contratações dentro dos limites e/ou quantidades declarados 

neste procedimento. 

16.11.1. No caso das empresas declaradas na condição de classificáveis, os documentos de 

habilitação serão devolvidos e somente requisitados na sessão em que for retomada a 

negociação, verificados naquela oportunidade na ordem de chamamento, a aptidão da 

licitante para firmar contrato com a administração.  

16.11.2. Para efeito desta licitação serão consideradas classificáveis as licitantes que 

apresentarem o melhor preço, na ordem crescente, depois da empresa que tiver seu preço 

adjudicado pelo Pregoeiro.  

16.12 – Quaisquer tributo ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 

proposta comprovada repercussão nos preços tratados, implicarão na revisão destes para mais 

ou para menos.  

16.13 - Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação, serão 

solucionados pelo Pregoeiro, na sessão, sempre na presença dos representantes das empresas 

envolvidas. 

16.14 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras 

situações porventura vivenciadas, serão decididos pelo Pregoeiro na sessão, com vista conferir 

agilidade ao feito.  

16.15 – A Prefeitura Municipal de AROAZES monitorará, pelo menos trimestralmente, os 

preços dos itens avaliando o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
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qualquer tempo, convocando os prestadores de serviço para negociar novos valores a fim de 

adequá-los ao comportamento do mercado. Serão considerados compatíveis com os preços de 

mercado àqueles que forem igual ou inferior à média dos apurados pela Prefeitura Municipal 

de AROAZES em circunstancial pesquisa de mercado.  

16.16.1. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços 

de mercado, a Prefeitura Municipal de AROAZES solicitará ao prestador de serviço, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no 

subitem anterior, podendo convocar os interessados para sessão extraordinária, a fim de aferir 

o melhor negócio.  

16.16.2. Caso o prestador de serviço não concorde em reduzir o preço ou negociar, será 

liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais 

licitantes visando igual oportunidade de negociações.  

16.16.3. Na hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os subitens anteriores, o 

gerenciador poderá proceder a revogação, conforme o caso, total ou parcial da Ata, 

promovendo as aquisições por outros meios licitatórios.  

16.17 – Se a empresa, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 

consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão contratante.  

16.18 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Comarca de Valença do Piauí – Pi, excluído que fica 

quaisquer outros por mais privilegiado que seja.  

16.19 – Poderá utilizar-se da Ata do Sistema de , órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal de AROAZES que não tenha participado do certame, no limite de até 100% do 

quantitativo estimado.   

16.20 – caberá ao licitante beneficiário da Ata, observada as condições nela estabelecida, 

optar pela aceitação ou não na prestação do serviço aos órgãos ou entidades da Administração 

Pública que não participaram do certame, desde que não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas.  

16.21 – Fica eleito o foro da Comarca de Valença do Piauí – Pi, pra dirimir qualquer conflito. 

16.21 – Integram este Edital:  

Anexo I  – Termo de Referência de Cotação e Especificações dos Itens;  

Anexo II – Especificação e forma de cotação;  

Anexo III -  Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação  

AnexoI V – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar;  

Anexo V– Modelo de declaração de cumprimento ao art. 37, XXXIII da CF, sobre emprego de 

menores.  
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 Anexo VI – Minuta do Contrato 

AROAZES (PI), 15 de Março de  2021. 

  

  

ACÁCIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA CARVALHO 

PREGOEIRA 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 

    

I – OBJETO:  

1.1. PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO 

DE AROAZES - PI”, conforme ANEXO I.  nas quantidades e condições descritas no Termo de 

Referência, tipo Menor Preço por Item especificado no Anexo I para empresas registradas 

como Micro Empreendedor Individuais - MEI visando atender a necessidade  da Prefeitura  de 

Aroazes – Pi. 

1.2. O valor dos serviços licitados deverá ser proposto em moeda corrente nacional, em 

algarismo e/ou por extenso, deverá também estar incluído, além do lucro, todas as despesas, 

diretas e indiretas relacionadas com a prestação do serviço.  

1.3. Os serviços serão prestados nas respectivas secretárias de Aroazes – Pi, incluindo serviços 

noturnos e atendimento fora da sede quando necessário, conforme planilha anexa, ANEXO II 

II – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL:  

2.1. Para efeito de cotação, deverá ser apresentado o VALOR GLOBAL DO ITEM , em reais (R$), 

conforme tabela descrita no Anexo II. Para efeito de julgamento poderá ser levado em 

consideração o MENOR VALOR GLOBAL DO ITEM COTADO que a licitante possa oferecer para a 

Administração Pública.  

III – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

3.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes fontes: 

FPM/FME/FMAS/FMS/ ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO 2021- OUTROS RECURSOS DE 

PROGRAMAS ESPECIFICOS 2021 
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IV- ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1 – Todos os órgãos da Administração Pública 

    Aroazes – Pi,  1  de Março de 2021  

 

LINDOMAR ARAÚJO LEITE 

Secretario Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021  -/PMA 

______________________________________, CNPJ nº _________________, por intermédio 

do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº 

________/2021 para  na Contratação de hotel/pousada/pensão na cidade de Teresina - PI para 

a O objeto deste certame é a PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DAS SECRETARIAS 

NO MUNICÍPIO DE AROAZES - PI”, conforme ANEXO I.  nas quantidades e condições descritas 

no Termo de Referência, conforme ANEXO II.  nas quantidades e condições descritas no Termo 

de Referência, tipo Menor Preço por Item especificado no Anexo I para empresas registradas 

como Empreendedores Individuais, , em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da 

Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão 

supracitado.  
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AROAZES(PI), ______de ____________ de 2021. 

______________________________________________  

Assinatura do representante legal da empresa NOME: RG: CPF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

D E C L A R A Ç Ã O 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021  -/PMA Para fins de participação no Pregão Presencial 

nº 00/2021,  na Contratação de hotel/pousada/pensão na cidade de Teresina - PI para a O 

objeto deste certame é a PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DAS SECRETARIAS 

NO MUNICÍPIO DE AROAZES - PI”, conforme ANEXO I.  nas quantidades e condições descritas 

no Termo de Referência, tipo Menor Preço por Item para empresas registradas como 

Empreendedores Individuais, especificado no Anexo II, a empresa __________________, CNPJ 

nº _____________, sediada na ________________, declara, sob as penas da lei que, até a 

presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

AROAZES(PI), ____ de ___________ de 2021.  

Assinatura do representante legal da empresa  

NOME: RG: CPF: 
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 ANEXO V MINUTA DA DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES  

D E C L A R A Ç Ã O 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021  -/PMA  

A empresa _____________, inscrita no CNPJ Nº ____________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a)  Sr.(a). ________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade Nº __________________ e do CPF Nº ______________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 28 de fevereiro de 1993, acrescido 

pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: SIM (___)   NÃO (____). 

AROAZES(PI), ____.de ________ de 2021  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa  

NOME: RG: CPF: 
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ANEXO II 

LOTE I 

 

ITEM DESCRIÇÃO  LOTAÇÃO UND QTD VL UNT VL. 
GLOBAL 

1 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
alimentar sistemas: 
GESTOR 
SAÚDE/SINAN/ 
SINASC/SINEP DDA/ 
SI-PNI/SIS RAIVA/ 
SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA.  

 
 
SECRETÁRIA DE 
SAÚDE 

 
 

MENSAL 

 
 12  

 
 
1.400,00 

 
 

16.800,00 
 
 
 
 

 

2 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
alimentar sistemas: 
CARTÃO SUS/ 
PRODUÇÃO ESUS/ 
BOLSA FAMÍLIA 

SECRETÁRIA DE 
SAÚDE 

MENSAL 12 1.250,00 15.000,00 

3 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
alimentar sistemas: 
PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO/ SIM / 
ESUS PEC 

SECRETARIA DE 
SAUDE 

MENSAL 12 1.250,00 15.000,00 

4 Digitador – com 
conhecimentos 

SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

MENSAL 12 1.400,00 16.800,00 
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técnicos em 
informática para  
alimentar todos os 
sistemas da secretaria 
de educação 

5 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
escola “Manoel 
Portela” 

SECRETRIA DE 
EDUCAÇÃO 

MENSAL 12 1.200,00 14.400,00 

6 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
escola “Ozório do 
Vale” 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

MENSAL 12 1.200,00 14.400,00 

7 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
alimentar sistemas: 
BOLSA FAMÍLIA 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

MENSAL 12 1.400,00 16.800,00 

8 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
alimentar sistemas: 
CRIANÇA FELIZ. 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

MENSAL 12 1.200,00 14.400,00 

9 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

MENSAL 12 1.300,00 15.600,00 

10 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

MENSAL 12 1.400,00 16.800,00 

11 Digitador – com 
conhecimentos 
técnicos em 
informática para  
apoio a CPL 

SECRETARIA DE 
ADMINSTRAÇÃO 

MENSAL 12 1.400,00 16.800,00 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº ______/2021 – PMA   

PROCESSO ADM. Nº __/2021 –     

MINUTA DE CONTRATO   

CONTRATO DE __________________________ 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AROAZES, 

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

______________ E A EMPRESA......................., NOS 

TERMOS DA LEI Nº 8.666/93   

CONTA BANCÁRIA:  

BANCO DO BRASIL :  

AGÊNCIA Nº:  

 C/CORRENTE Nº:     

O MUNICÍPIO DE AROAZES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 27 de 

Fevereiro, 691 Centro , por intermédio da SECRETRIA MUNICIPAL DE ____________________, 

CNPJ ____________ com sede e administração _______, Centro CEP __________, ato 

representado pelo seu Secretário ______________, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob o 

nº ____________, RG nº ___________, residente Rua __________, CEP _________, Aroazes-

PI, e de outro lado a sociedade empresária XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa 
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jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. XXXXX/XXXX, estabelecida na cidade Aroazes - 

PI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, CEP:XXXXX, telefones XXXXX, doravante 

denominada apenas CONTRATADA, representada neste ato por sua representante legal, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, natural de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CI/RG nº. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na cidade de xxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 

resolvem de comum acordo firmar o presente Contratação de hotel/pousada/pensão na 

cidade de Teresina - PI para a O objeto deste certame é a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

_____________________________________________________________________________, 

conforme ANEXO I., considerando o resultado do Processo Licitatório acima referido, de 

acordo com a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante 

cláusulas e condições que se seguem:    

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   

Esta Licitação tem por objetivo a Contratação de hotel/pousada/pensão na cidade de Teresina 

- PI para a O objeto deste certame é a PARA CONTRATAÇÃO 

_____________________________________________________________________________, 

conforme ANEXO I e II. nas quantidades e condições descritas no Termo de Referência 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO Fazem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de transcrição e juntada, o Edital e seus anexos ao Processo Licitatório, a 

proposta da licitante vencedora e a respectiva Ordem  de Serviços.   

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALOR E DOS PAGAMENTOS   

§ 1º - O valor do Contrato é de R$_______________(________________________________) 

§ 2º - O pagamento será realizado mensalmente, mediante recebimento atestado do 

responsável indicado pelas Secretarias, no prazo de 30 dias após abertura do processo de 

pagamento.   

CLÁUSULA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS   

Fonte de Recurso: ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO / 2021 / FPM/ FMS/ FMAS/FME. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS    

A Contratante, reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado do 

Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme previstos no parágrafo 1º, do art. 65, 

da Lei Federal nº 8.666/93, do valor inicial atualizado do Contrato, sem que dessa decisão 

caiba, ao licitante, direito a qualquer indenização.   

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO O serviço licitado, objeto deste contrato será 

executado pela CONTRATADA, sob o regime de execução indireta conforme indicado em 

Requisição expedida pelas Secretarias Municipais, ou em Nota de Empenho, sem nenhuma 

despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.   
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CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO   

7.1. Os Serviços devem ser prestados nos locais indicados na Ordem de Serviço, de cada 

secretaria, nos dias úteis. 

7.2. os serviços serão supervisionados por fiscal acima indicado 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL   

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser renovado por igual período, ficando ressalvado o direito de a 

Contratante rescindi-lo durante sua vigência, caso ocorra o descumprimento.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES   

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

9.1.1 - A contratante se obriga efetuar o pagamento conforme estipulado no ato convocatório 

e no Contrato;  

9.1.2- Comunicar, com no mínimo 24 horas de antecedência à contratada, a necessidade de 

serviços excepcionais, horários e endereços, sempre que houver necessidade dos mesmos;  

9.1.3- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  

9.1.4- Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto deste Contrato.   

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

9.2.1 - Executar fielmente os serviços objeto deste Contrato, de modo que os mesmos sejam 

efetuados nos termos e condições previstas;  

9.2.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;  

9.2.3 - Atender as reclamações quanto a qualidade dos serviços;  

9.2.4 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação, obtidas no processo licitatório.   

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

10.1) - Constituem motivos para rescisão do contrato:  

10.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;  

10.1.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução  do objeto contratual;  

10.1.3. Paralisação na execução do objeto contratual sem a devida justificativa;  

10.1.4. A decretação de falência, ou a entrada em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial;  



 
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES 

ED. JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES NOGUEIRA 
CNPJ: 06.554.984/0001-39 

Av. 27 de Fevereiro, 691 – CEP: 64310-000 
e-mail: aroazes.pi@gmail.com Tel. (89) 34681345 

10.1.5. A dissolução da sociedade; 

 10.2) - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o 

último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;  

10.3) - A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. 

nº 78, da Lei Federal Nº 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o § 2º, do art. 79, 

da referida Lei;   

10.4) - Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da 

importância a ser paga à firma CONTRATADA.    

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA receberá 

somente o valor correspondente ao serviço efetivamente executado deduzido o valor de multa 

contratual prevista na cláusula seguinte.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO   

O contrato será gerenciado pela  Secretaria de ________________, através do Fiscal 

________________________________, que ficará responsável pela expedição das ordens de 

serviço, acompanhamento da execução,  de acordo com os trâmites legais.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES   

a) – Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de 

mora de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não 

ultrapassando a 10% (dez por cento).  

b) – Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a CONTRATANTE, 

garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das 

demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

 b.1. Advertência;  

 b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, 

ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;  

c) – Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o 

respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PMA; 

 e) – Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO   
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Integram o presente contrato e a eles são remissivos, o Edital e seus Anexos, a Proposta de 

Preços e Anexos apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório, a Lei Nº 8666/93, 

suas alterações posteriores e demais legislação aplicável.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO   

A CONTRATANTE, até o 5º(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato, 

providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Município (DOM), visando garantir, a 

eficácia do ato.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS   

Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE AROAZES, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas 

alterações posteriores e demais legislação vigente.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO   

Fica eleito o foro da cidade de Valença do Piauí, Estado do Piauí, como competente para 

dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.  

          

Aroazes (PI), ______ de ____________ 2021. 

_________________________________________  

CONTRATANTE    

_________________________________________  

CONTRATADA    

TESTEMUNHAS: 

_______________________________RG________________CPF____________________   

________________________________RG________________CPF____________________                                   

          

 

 


