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 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018 - CL/PMS 

 

Processo Administrativo nº 7947/2018-SEME/PMS 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe 
de apoio designados pelo Decreto 0453/2018 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de 
novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e 
alterações posteriores pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao 
objeto deste certame. 
 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/12/2018, às 11h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/01/2019, às 10h00min (horário de Brasília). 
DISPUTA DOS ITENS: 04/01/2019, às  11h00min (horário de Brasília) 

 
Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e dessa forma serão 
registradas no sistema eletrônico. 
Licitação nº: 748669. 
 

I – DO OBJETO 
 

 A presente licitação tem como objeto o registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – SEME (Escolas, Creches e anexos da SEME/PMS), conforme o presente Edital e seus respectivos 

Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame.   

 
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site “www.licitacoes-e.com.br” do Banco do 
Brasil S/A e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I - prevalecerão sempre as descrições 
deste edital e seus anexos. 
 

II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 
2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

2.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até vinte e quatro horas. 

2.3.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, 

exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º, do Art. 21 da Lei Nº 8.666/93; 

2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no seguinte endereço: cpl_santana@hotmail.com  

2.5. Os pedidos de esclarec.imentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, no campo 

“DOCUMENTOS”.  

 
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão 

b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital. 
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3.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

 3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou 

em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  

b) empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de 

licitar e contratar com a administração pública e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 

8.666/93. 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 

“www.licitacoes-e.com.br”; 

4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 

junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 

4.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente 

justificada. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à PMS ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
4.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

4.6.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso Identificado”. 

 

4.7 - DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

4.7.1 - As empresas que optaram pela condição de microempresa e empresa de pequeno porte, deverão declarar-se como 

tais nos termos.  

5.2 - A falsidade de declaração prestada, objetivando benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007,  sujeitará  a  licitante à pena do artigo 299 do Código  

Penal e de outras figuras penais pertinentes,  com o  imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Público,  sem 

prejuízo do enquadramento  em  outras  figuras penais. 

  
4.8  DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

4.8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
4.8.2 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
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4.8.3. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da 
subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
4.8.4. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente 
a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 
4.8.5. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do 
direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147 de 
17/07/2014, Decreto Federal 8.538/2015, de 06 de outubro de 2015; 
4.8.6 na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as 
demais licitantes. 
4.8.7.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ás microempresas, empresas de 
pequeno porte, prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame. Prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura de Santana/AP para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa , conforme art. 43 da lei complementar n°147/2014. 
 

V - DA PROPOSTA  
 
5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico “www.licitacoes-e.com.br”, até a data e 

horário marcado para abertura das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas; 

5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

5.3. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma detalhada, 

devendo considerar o preço do item, marca, prazo de validade da proposta, bem como os valores unitários e totais 

consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, com no máximo duas casas decimais, bem como 

ser redigida em língua portuguesa,  sob pena de desclassificação de sua proposta, acompanhado obrigatoriamente das 

declarações descritas no item 15.7, incisos I, II e II da documentação complementar, conforme IN 005/2017 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, observando não identificação por parte do licitante 

5.4. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, termos como “conforme edital” ou “conforme termo de 

referencia” ou ainda termos similares a estes, devendo a descrição estar em acordo com o item 5.3, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

5.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de responsabilidade social, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da realização do serviço. 

5.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública. 

5.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implica a desclassificação da proposta. 

5.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

5.9. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

VII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, e será 

conduzida pelo Pregoeiro, com a utilização da sua chave de acesso, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 
Pregão Eletrônico n 040 /2018 – CL/PMS. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – SEME (Escolas, Creches e anexos da SEME/PMS) 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

7.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

VIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
8.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

8.1.2. Quando a licitante detentora do lance mais vantajoso não comprovar seus requisitos de habilitação, tiver sua amostra 

rejeitada, houver erro na aceitação do preço, ou não assinar a Ata; 

8.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que levem à anulação de atos anteriores a realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública; 

8.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta; 

8.3. A licitante subseqüente, sendo respeitada a ordem de classificação, será convocada tendo por base o próprio preço 

que ofereceu na sessão de lances, para a negociação prevista no Item 13; 

8.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se á novo prazo recursal, prosseguindo-se, 

normalmente, com as demais fases previstas neste Edital; 

8.5. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail ou ainda, por meio de fax, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório; 

 

IX – ENVIO DE ANEXOS E AMOSTRAS 
9.1. Quando solicitado, a licitante deverá enviar anexos que possibilitem a melhor avaliação dos documentos já enviados,  

no prazo de até 30 (trinta) minutos, ou sendo solicitado pelo Pregoeiro deverá enviar amostras no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

9.2. Os anexos devem estar em língua portuguesa, salvo disposição contrária, expressa; 

9.3. Não serão aceitas cópias das especificações deste edital, como se fossem especificações dos produtos ou serviços; 

9.4. A convocação de anexos e amostras serão feitas no decorrer da sessão, momento em que o Pregoeiro selecionará na 

tela do sistema, o fornecedor convocado ou ainda por outros meios a serem informados via chat; 

9.5. Poderá o pregoeiro, mediante pesquisa por meio da internet, verificar a compatibilidade de eventual serviço ofertado 

pela licitante com o exigido no Anexo I deste edital. 

9.6. Ocorrendo a possibilidade prevista no subitem anterior, o pregoeiro dispensará a licitante da apresentação de seus 

anexos encontrados por meio da internet. 

9.7. Terá sua proposta desclassificada do certame a licitante que não enviar seus anexos e amostras quando convocada. 

 

 
X - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes; 

10.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de lance; 

 
XI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

11.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado; 

11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema; 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema; 

11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante; 
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11.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 

11.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances; 

11.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência; 

11.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário que será dado prosseguimento à 

sessão pública; 

11.10. Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço não se enquadrar como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por micro empresa ou empresa de pequeno porte, no 

intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá no prazo de 05 (cinco) minutos após a 

convocação do Pregoeiro pela “sala de disputa” do sistema licitações-e.com.br, apresentar nova proposta inferior àquela 

considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o 

objeto deste Pregão; 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas 

categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

c) havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação dos licitantes. Não havendo êxito ou 

não existindo microempresas e/ou empresas de pequeno porte participantes, prevalecerá a classificação inicial; 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no limite estabelecido no caput, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para a oferta final do desempate; 

e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado, será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
XII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

12.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível 

aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

12.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio: www.licitacoes-

e.com.br. 

 
XIII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS 

13.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº. 123/2006 e 

alterações e da Lei Municipal nº 1.189/2017, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste edital; 

13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes; 

13.3. Se ao fim da fase de aceitação a divisão do valor global pelo quantitativo do item não for exata, serão consideradas as 

duas primeiras casas decimais, ficando o pregoeiro autorizado a fazer o ajuste de dízimas; 

13.4. Quando necessário, o ajuste de dízimas ocorrerá por meio do campo destinado à negociação de valores ou de 

adjudicação, sendo tal procedimento devidamente justificado pelo Pregoeiro. 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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XIV – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para a contratação. 

14.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item apresentado. 

14.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, encaminhar a 

proposta de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico; 

14.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

Edital. Também nessa etapa, o pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço menor.  

 

XV - DA HABILITAÇÃO 
15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço, o 
Pregoeiro, expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados 
neste item do Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação, através do sistema licitações-e.com.br, ou ainda: 
15.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o endereço eletrônico 
cpl_santana@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico e do nome do 
Pregoeiro. 
15.1.2. Pessoalmente, na Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana, no endereço  Av.  Santana, 2975 – 2º 
andar Bairro: Paraiso – Santana - Amapá CEP: 68928-060., com os documentos acondicionados em envelope lacrado, 
com informe do número do Pregão Eletrônico nº 040/2018-CPL/PMS, a ser entregue ao Pregoeiro. 
15.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do 

procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 

originais. 

15.3. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 3°, da Lei 

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 

43, Lei Complementar n° 123/2006). 

15.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de 

pequeno porte, o prazo de 5 (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 Pública, para a 

regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

15.5. A não regularização da documentação fiscal, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

15.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

15.6.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em 

nome da licitante e com o número do CNPJ; 

15.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

15.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

15.6.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório. 
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15.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação: 

Habilitação Jurídica: 

I - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

IV - 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. 

 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

III - Prova de regularidade perante: 

          a) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas 

administrados, na forma prevista pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 de 02 de outubro de 2014. 

b) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa CNDT. 

 

Qualificação Técnica para produtos perecíveis: 

I – Quanto a qualificação técnica, exigir-se-á: 
a) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, pertinente e 

compatível com o objeto ora licitado; 
b) Alvará de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto licitado, dentro do prazo de validade; 
 
II -A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, caso o pregoeiro julgue necessário.     
 
Qualificação Econômico-Financeira: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 

III - Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, 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; 
 

Documentação Complementar: 

I) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99); 

II) Declaração que a empresa dispõe de instalações físicas, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico 

especializado para o cumprimento do objeto da licitação, assinada pelo representante legal; 
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III) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos deverá estar credenciado para este fim 

e comprovar esta condição se o pregoeiro assim exigir. 

 

XVI - DO ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

16.1. Os originais ou cópias autenticadas de toda documentação enviadas por e-mail ou sistema deverão ser encaminhados 

ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação, via sistema, à CL/PMS, Avenida Santana, 

2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, Pregão Eletrônico 

nº. 0453/2018 – CL/PMS, Att. SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE – PREGOEIRO/PMS. 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Eletrônico n° 040/2018-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 040/2018-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

 

16.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do 

procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 

originais. 

16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 

anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades; 

16.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada VENCEDORA; 

16.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio e será anexada ao processo. 

 

XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam do orçamento do ano de 2018 
da SEME/PMS; Programa 2055 – Manutenção do Ensino 40% Ensino Infantil; Elemento: 339039; Fonte: 0119.000; 
Programa 2061 – Manutenção das Atividades da SEME; Elemento: 339039; Fonte: 017000. 
 

XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

 18.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando 

IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, sua intenção 

com a síntese das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 

razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005; 

18.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de 

recursos e de contra razões; 

18.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 

suspenso. 
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18.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

18.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

18.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de processo por meio 

de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, no horário de expediente das 08h às 14h, localizada 

na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento também adotado para os 

pedidos de impugnação; 

18.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à apreciação da Autoridade 

Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação no 

CHAT DE MENSAGENS; 

18.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 

18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento licitatório. 

 
XIX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de inexistência de recursos. 

Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 

19.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 

19.3 O fornecimento dos materiais e/ou serviços correspondente ao objeto será adjudicado ao MENOR PREÇO POR LOTE, 
pelo Pregoeiro, depois de atendidas as condições deste Pregão. 
11.2. A homologação da licitação é de responsabilidadeda autoridade competente e só poderá ser realizada depois da 
adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pelo próprio Secretário de 
Educação. 
 

XX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
20.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da 
sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referencia, anexo I do Edital 
e, ainda: 
20.2 Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros;  
20.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato;  
20.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
20.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 
20.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc.; 
20.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE 
 

XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1 Alem do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-se ainda: 
21.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 
21.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento/atesto dos materiais; 
21.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na aquisição dos materiais; 
21.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
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XXII – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS SERVIÇOS 

22.1 O recebimento do material/serviços será realizado pela Divisão de Material/Almoxarifado/SEME, pelo(a) seu(sua) 
Coordenador Administrativo Financeiro e na falta/impedimento deste(a) por outro servidor(a) designado(a), conforme 
descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 
22.2. As quantidades contratadas serão conferidas no momento da conferição dos serviços no Almoxarifado/SEME/PMS, 
sendo que o recebimento dos serviços na forma estabelecida é considerado como RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS 
SERVIÇOS. 
22.3.  O comprovante de recebimento dos materiais/serviços pelo Almoxarifado/SEME/PMS em canhotos de Nota Fiscal ou 
quaisquer comprovantes de recebimento não indica o Recebimento Definitivo pela SEME/PMS. 
22.4  O Recebimento Definitivo dos Produtos/serviços somente será efetivado após a conferência detalhada dos serviços 
bem como a análise das especificações, da quantidade e qualidade dos serviços, resguardando-se a SEME/PMS o direito 
de não aceitar serviço cuja qualidade seja comprovadamente baixa. Para essa fase, serão analisados os seguintes 
aspectos: 

a) Condição dos serviços, que deve estar em perfeito estado e não violada; 
b) Verificação dos serviços sobre especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em 

que a contratada pontuou para fins de qualificação de sua proposta, quando for o caso; 
c) Concluindo-se que o serviço fornecido é de baixa qualidade poderá a SEME/PMS aplicar a 

penalidade de suspensão prevista em lei e/ou no Edital de licitação. 
 
22.5 A forma de recebimento e aceite do material/serviço estará regida de acordo a Lei nº 8.666/93.  
22.6 O Recebimento Definitivo será em até 30 (trinta) dias do recebimento provisório dos serviços e somente será efetivado 
após os métodos descritos anteriormente. 
22.7 Não sendo atendidas as condições para recebimento, o Almoxarifado/SEME/PMS solicitará à empresa contratada a 
troca do serviço, que deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
22.8 Constatado fornecimento incompleto ou vício do material/serviço, o(a) Contratado(a) será convocado(a) para substituir 
e/ou complementar o material no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da convocação pelo(a) contratante. 
 

XXIII – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

23.1 Sempre que necessário, serão efetuados procedimentos para fiscalização dos serviços. Um representante da 
Contratada poderá ser convocado a esta Prefeitura Municipal para prestar esclarecimentos a respeito da execução dos 
serviços.A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
23.2. Para tanto a SEME indica o servidor xxxxxxx – xxxxxxxxxxx, Material e Patrimônio, para atuarcomo fiscal do contrato 
a ser celebrado, conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 
 

XXIV – DO PAGAMENTO 

24.1 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços pela Prefeitura Municipal de Santana, através da 
Secretaria Municipal de Educação - SEME, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, emitida em, no mínimo, 2 (duas) vias, 
de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo 
recebimento, observado o estabelecido no art.5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela 
Contratada. 
24.2 A Entrega dos materiai serviços será feita conforme estipulado no Termo de Referência (ANEXO I). 
24.3 A Administração não receberá os serviços fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo I (Termo de 
Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item17ato convocatório. 
24.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços 
ou correção monetária. 
24.5 O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante vencedora junto a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social, o FGTS; da Fazenda estadual e Municipal, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório, 
conforme item 6, alíneas “d”, “e” e “f” deste Edital. 
24.6 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo a adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N xVP 
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Onde: EM = Encargos moratórios; 
N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP=Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de atualização financeira =0,0001644,assim apurado: 
TX = Percentual da taxa anual =6% 
24.7. Conforme Legislação em vigor, no momento da liquidação da despesa, a CONTRATADA deverá comprovar perante a 
CONTRATANTE por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas. 
 

XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
25.1 - Será firmado Contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante no Anexo VII, integrando-o, ainda, 

os dados constantes da proposta vencedora, bem como as condições estatuídas neste ato convocatório.  

25.2 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado se houver 

interesse da Administração. 

25.3 - É condição para a celebração do Contrato a manutenção de todas as condições exigidas na habilitação.  

25.4 - A licitante vencedora deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva 

convocação.  

25.5 - O prazo para a convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da Prefeitura 

Municipal de Santana.  

25.6 - Caso a licitante vencedora não apresente situação regular ou deixe de assinar o contrato ou retirar a Nota de 

Empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da respectiva convocação, sem justificativa 

por escrito e aceita pela autoridade competente, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos XVI, art. 4º da Lei nº 10.520/02.  

25.7 - O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração, com a apresentação das devidas justificativas.  

 

XXVI - DAS SANÇÕES  

26.1 De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital e; 

26.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à 

ampla defesa. 

26.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

XXVII – DAS PENALIDADES 

27.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser 
aplicadas, a critério da SEME/PMS, as seguintes penalidades:  
a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
Administração e será descredenciado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das 
multas previstas nesse Edital e das demais cominações legais; 
b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a 
contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, 
obedecidos aos seguintes limites máximos: I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, 
em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar 
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a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, 
até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre 
o valor da parte do fornecimento não realizado, por dia subsequente ao trigésimo. 
c) Advertência; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a SEME/PMS;  
f) As sanções previstas nas alíneas a), c), d) e e) poderão ser aplicadas junto a da alínea b).  
27.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada direito ao contraditório e a ampla defesa. A 
multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela SEME/PMS ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 

XXVIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

28.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

28.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

XXIX - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

29.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

29.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 

29.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 

os atos a que ela se estende. 

29.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

29.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 

executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 

imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

29.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 

XXX – DOS ANEXOS 

 
30.1 – São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV – Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, e; 

ANEXO VII -  Minuta do Contrato. 
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XXXI - DO FORO 

 

31.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 
Santana-AP, 10 de dezembro de  2018. 

 
 
 
 

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 
Prgoeiro/PMS 
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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
esgotamento e limpeza de fossas, visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação – SEME/PMS, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:  
 

N° ESCOLAS DESCRIÇÃO Und Quant 

01 EMEB SARA PIRES 
Limpeza de fossa - formato em cubo medindo 1,5x3x1=4,5m³ <-> 
4.500 litros. 

 
m³ 15 

02 
EMEB AMAZONAS 

 

Limpeza de fossa formato cilíndrico medido 2m diâmetro e 6m de 
altura que equivale à profundidade, d=2x h=6 =18,84m³ <->18.840 
litros. m³ 

40 

03 EMEB PIAUÍ 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 4x4x3=48m³ <-> 
48.000 litros m³ 100 

04 
EMEB LEONICE DIAS 

BORGES 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x3x1,5= 6,75m³ 
<-> 6.750 litros. m³ 15 

05 EMEB RAIMUNDO BAIA 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x2x1,5= 4,5m³ 
<-> 4.500 litros m³ 15 

06 
CRECHE IGARAPÉ DA 

FORTALEZA 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x2x1,5= 4,5m³ 
<-> 4.500 litros m³ 15 

07 EMEB MATAPI MIRIM 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1x1x2= 2m³ <-> 
2.000 litros m³ 5 

08 
EMEB N.Sª SENHORA DA 

CONCEIÇÃO 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x2x3= 9m³ <-> 
9.000 litros m³ 

20 

09 EMEB NAVEGANTES 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x1,5x4= 9m³ <-
> 9.000 litros. m³ 20 

10 ANEXO EMEB NAVEGANTES 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x3x2= 9m³ <-> 
9.000 litros. 

m³ 
20 

11 
EMEB JOSYCLEIA GUIMBAL 

BORGES 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x2x3= 9m³ <-> 
9.000 litros. 

m³ 
20 

12 
ANEXO EMEB JOSYCLEIA 

GUIMBAL BORGES 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x2x3= 9m³ <-> 
9.000 litros. 

m³ 
20 

13 
EMEB BENEDITO CARDOSO 

DOS SANTOS 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 3x3x3= 27m³ <-> 
27.000 litros. 

m³ 
55 

14 
EMEB IRANILDE ARAÚJO 

FERREIRA 
Limpeza de fossa, formato de um cilindro medindo d=3xh=4= 
28.26m³ <-> 28.260 litros. 

m³ 
60 

15 
ANEXO EMEB IRANILDE 

ARAÚJO FERREIRA 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 2x4x3= 24m³ <-> 
24.000 litros. 

m³ 
50 

16 
EMEB MARIA ILNAH DE 

SOUZA ALMEIDA 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 3x4x3= 36m³ <-> 
36.000 litros. 

m³ 
75 

17 
ANEXO EMEB MARIA ILNAH 

DE SOUZA ALMEIDA 
Secagem completa, formato de um cubo medindo 2x3x2= 12m³ <-> 
12.000 litros. 

m³ 
25 

18 
EMEB PROFª OSMARINA DE 

ARAÚJO 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 2x2x3= 12m³ <-> 
12.000 litros. 

m³ 
25 

19 
ANEXO EMEB OSMARINA DE 

ARAÚJO 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 2x2x3= 12m³ <-> 
12.000 litros. 

m³ 
25 

20 EMEB PADRE FÚLVIO 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 4x4x3= 32m³ <-> 
32.000 litros. 

m³ 
65 

21 
CRECHE PARAISO DA 
CIDADANIA E ANEXO 

Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,5x2,5x3= 
11,25m³ <-> 11.250 litros. 

m³ 
25 

22 ANEXO CRECHE PARAISO Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 1,2x1,2x2= 2,88m³ m³ 7 
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DA CIDADANIA <-> 2.880 litros. 

23 
EMEB PADRE ANGELO 

BIRAGHI 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 3x4x4= 48m³ <-> 
48.000 litros. 

m³ 
100 

24 
CRECHE ADRIELLE FRREIRA 

DA SILVA 
Limpeza de fossa, formato de cubo medindo 2x3x3= 18m³ <-> 
18.000 litros. 

m³ 
38 

25 
ANEXO- CRECHE ADRIELLE 

- EDRE , 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 2x3x2= 12m³ <-> 
12.000 litros. 

m³ 
25 

26 
EMEB MAURO CESAR 

 
Limpeza de fossa, formato de um cubo medindo 2,5x2x3= 15m³ <-> 
15.000 litros. 

m³ 
32 

27 
ANEXO EMEB MAURO 
CESÁR - LÍLIA MIOTO 

Secagem completa, formato de um cubo medindo 3x2x2,5= 15m³ <-
> 15.000 litros. 

m³ 
32 

28 
CRECHE IRAÍDINA PINHEIRO 

SANCHES 
Secagem Completa, formato de um cubo medindo 2x3x3=18m³ <-> 
18.000 litros. 

m³ 
38 

29 
EMEB GENTILA NOBRE 

 
Secagem completa, formato de um cubo medindo 4x4x4= 64m³ <-> 
64.000 litros. 

m³ 
3 

30 
CRECHE LIANA RODRIGUES 

SARDINHA 
Secagem Completa, formato de um cubo medindo 1,5x3x3= 13,5m³ 
<-> 13.500 litros. 

m³ 
30 

31 
ANEXO CRECHE LIANA 
RODRIGUES SARDINHA 

Secagem Completa, formato de um cilindro medindo d=1,5xh=3= 
7,06m³ <->7.060 litros. 

m³ 
15 

32 EMEB CLAUDIONOR ROCHA 
Secagem completa, formato de um cubo medindo 2x2x3= 12m³ <-
>12.000 litros. 

m³ 
25 

33 
EMEB FERNANDO 

RODRIGUES DO CARMO 
Secagem completa, formato de um cubo medindo 2x2x3= 12m³<-> 
12.000 litros. 

m³ 
25 

34 
CRECHE REDIMILSON 

ANSELMO NOBRE 
Secagem Completa, formato de um cilindro medindo d=1,5xh=3= 
7,06m³ <->7.060 litros. 

m³ 
15 

 
JUSTIFICATIVA  
2.1 - Saneamento básico é um conjunto de atividades que visa proporcionar uma situação higiênica e saudável para os 
habitantes, minimizando a possibilidade da propagação de doenças decorrentes principalmente da má destinação dos 
dejetos humanos e animais. Dentre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento de água, 
canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em 
aterros sanitários regularizados) e materiais (através da reciclagem). 
2.2 - A fim de obter-se uma eficiência funcional das fossas sépticas das EMEB’S, evitando que haja problemas internos, 
desde entupimentos de tubulações, vazamentos e possíveis odores desagradáveis, a contratação de serviços 
especializados de esgotamento de fossas sépticas faz-se necessária, possibilitando uma manutenção preventiva e 
combativa eficaz e ágil, acarretando em uma segurança higiênica e sanitária a toda a população da rede de ensino pública 
municipal, propiciando uma qualidade indireta no funcionamento e atendimento das EMEB’S e garantindo a manutenção no 
aspecto patrimonial, zelando pelo sistema eficiente e mantendo as instalações e aparelhos sanitários em perfeitas 
condições de uso. 
2.4 - O agrupamento dos itens levou em consideração questões técnicas, uma vez que não é vantajoso que sejam 
oferecidos por empresas diferentes. A opção pelo agrupamento se justifica também pela busca da economicidade, pois os 
licitantes, quando do julgamento por item, tendem a incluir um valor alto referente ao deslocamento, considerando a 
possibilidade de ganhar um único item, sendo que, no agrupamento, o fornecedor se sujeita a ganhar todos os itens do 
grupo resultando na diluição do custo do deslocamento. 
3  FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
3.1.1 - As solicitações de serviços ocorrerão através de ordem de serviço a ser emitida pelo DESEMP/SEME/PMS e 
enviada para a empresa vencedora do certame; 
3.1.2 - A empresa vencedora deverá comparecer ao DESEMP/SEME/PMS no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a 
solicitação de serviços. 
3.1.3 - Os prazos estipulados para a realização dos serviços poderão ser prorrogados por igual período, mediante 
apresentação de solicitação, por escrito, da empresa vencedora, condicionado à aceitação da instituição.  
3.1.4 - Os resíduos deverão ser removidos através de sucção, transportados em veículo(s) com Licença Ambiental para 
Transporte de Produtos Perigosos e descartados em Estações de Tratamentos de Esgotos devidamente licenciadas pelos 
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órgãos competentes e que previamente tenham autorizado o recebimento dos resíduos. Os locais e proximidades das 
fossas devem permanecer limpos, desinfetados e sem danos ambientais. 
3.1.5 - Para perfeita conferência da quantidade de volume de resíduos retirados das fossas sépticas, a Contratada deverá 
ter instalado no tanque do veículo de transporte um mostrador que marque o nível em metros cúbicos da quantidade de 
resíduos succionados. Caso não seja equipado com mostrador, o gestor do contrato verificará a capacidade máxima do 
tanque do veículo de transporte com a capacidade máxima da fossa séptica solucionada, aferindo a quantidade realmente 
succionada. 
3.1.6 - Os serviços deverão ser prestados por técnicos devidamente habilitados e credenciados pela Contratada durante o 
período de vigência do contrato e sem quaisquer ônus adicionais. 
3.1.7- Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessários à efetiva 
realização do serviço. 
3.1.8 - Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local da 
limpeza, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte. 
3.1.9 - As tampas de vedação das fossas e sumidouros, na eventualidade de abertura ou rompimento, o reparo para 
recolocação da forma que se encontrava será de inteira responsabilidade e às expensas da contratada. 
3.1.10 - Caso a contratada verifique a necessidade de quebra de calçada, bem como quaisquer obstáculos que possam 
dificultar o acesso do veículo de transporte dos resíduos, o preposto ou funcionário da contratada deverá comunicar ao 
gestor do o qual lhe dará ou não a permissão para a desobstrução dos obstáculos ou quebra de calçada, devendo a 
contratada prover todos os reparos necessários deixando em perfeito estado o que foi alterado, correndo as despesas desta 
atividade por sua conta. 
3.1.11 - Após a prestação dos serviços a contratada deverá deixar o local limpo; 
3.1.12 - Durante a execução dos serviços, a contratada deverá sinalizar com cones ou fita zebrada os locais de trabalhos; 
3.1.13 - Todo o pessoal responsável pela execução dos serviços deverá portar os Equipamentos de Proteção Individual-
EPI. 
3.1.14 - As empresas participantes deverão estar cadastradas junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com seus 
registros, licenças e cadastros em dia com estes órgãos fiscalizadores, cumprindo todos os ditames legais vigentes da área 
afim e das áreas correlatas. 
 
4. DAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  
4.1. A execução dos serviços será iniciada após a solicitação da contratante, de acordo com o Cronograma definido junto as 
EMEB’S e o DESEMP/SEME/PMS. 
4.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta.  
4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
4.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 
4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á 
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 
5.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 
5.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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5.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com 
as normas e determinações em vigor; 
5.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
5.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a 
execução do serviço;  
5.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 
5.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito neste Termo de Referência; 
5.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 
5.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades 
não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 
5.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
5.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 
5.13.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
5.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
5.16. Responsabilizar-se pela correta e apropriada destinação final dos resíduos oriundos do esgotamento das fossas e 
tratamento dos resíduos, conforme legislação e normas vigentes. 
5.17. Na execução dos serviços, as contratadas deverão obedecer às disposições da LEI Nº 12.305, de 2 de Agosto de 
2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos que em seu Art. 3º, parágrafo 10, define o gerenciamento de 
resíduos sólidos como conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
termos de sua proposta; 
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção; 
6.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de 
serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 
limite da legislação trabalhista; 
6.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
6.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada. 
 
7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação 
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
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7.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução 
dos serviços e do contrato. 
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo 
de Referência. 
7.4. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de 
Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e 
forma de uso. 
7.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
7.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.3. fraudar na execução do contrato; 

8.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.5. cometer fraude fiscal; 

8.1.6. não mantiver a proposta. 
8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 
a Contratante; 
8.2.2. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
8.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 
8.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
8.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
8.2.6. impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos; 
8.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados; 

8.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
8.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
8.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
8.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
9.1. O Contrato oriundo do presente procedimento terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura. Por se tratar 
de serviços de natureza contínua, essa contratação poderá ser renovada anualmente até o prazo fixado no art. 57 da lei 
8.666/93, com alterações posteriores. 
 
10 – DO PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, estando à mesma devidamente atestada pelo 
Fiscal de Contrato ou servidor efetivo da SEME/PMS. 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
11.1. A referida despesas ocorrerá através do Recurso do FUNDEB, conforme orçamento da LOA/2018. 

 

Fonte Ação Despesa 

0119 12.365.0121.2.055.0000 33.90.39 

0170 12.541.0110.2.061.0000 33.90.39 
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ANEXO II 

            MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
 
PROCESSO N.º 11451/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 040/2018 
OBJETO: _______________________________________ 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
 
(Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 2 -  PREÇOS  

ITEM OBJETO 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

 

1    

2    

 
3 -   CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 
 
3.1 - Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a 
vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
3.2 - Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente. 
 
4 -  CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  
 
4.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos seus anexos, e nos 
comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 
5 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5º (quinto) dia, a contar da 
data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de prestação dos serviços, nos termos do presente Edital. 
6 -  DADOS BANCÁRIOS 
 
6.1 -  A proponente possui conta corrente nº............, na Agência nº ............ no Banco ______ S.A. (Não preencher 
essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
7 -  REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
7.1 - Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., .......................(cargo)........., é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, podendo firmar contrato com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). (Não 
preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
8 -  DECLARAÇÕES EXTRAS 
 
8.1 -  Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas 
especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais 
sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos. 
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9 -  VALIDADE DA PROPOSTA 
  A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir desta data. 

   Santana, ..... de ............................ de 2018. 
        
 _________________________________________ 
 - CARIMBO DA EMPRESA,  
 - NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA 
 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir 
papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, 
telefone e número de fax, se houver. 
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ANEXO III - MODELO  

 
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa _____________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _______________________, estabelecida ________________________________________, forneceu para 
esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produtos: 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos 

registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local e data. 

 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 
 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
 
 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º 040/2018 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

  
MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa 
licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 040/2018 – CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 040/2018 – CL/PMS, foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico nº XX/2018, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 0402018 – CL/PMS  não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
040/2018. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 040/2018 – CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 040/2018 – CL/PMS, não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico nº 040/2018 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 040/2018 – CL/PMS não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante 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.   

 
 
 
 

_________, _____ de _______________de 2018. 
 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de 

CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0402018 – CL/PMS, sob as 

sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e do Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante.  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO Nºxxx/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA E A EMPRESA 
_____________ PARA ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZA NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E SECAGEM 
DE FOSSA. 
 
 

O MUNICIPIO DE SANTANA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS, CNPJ (MF) xx.xxx.xxx/0001-
xx, localizada à Av. Santana, 2913, na cidade de Santana, no Estado do Amapá, neste ato representado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito, xxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Decreto nº_________, a seguir designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa __________________________, CNPJ nº ___________/________, estabelecida nesta Capital, na Rua/Av. 
________________, nº ______- Bairro _________, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado 
legalmente pelo Sr. _______________, portador da Carteira de Identidade nº _______________, CPF nº 
_______________, daqui por diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e avençado e celebram, de 
conformidade a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e o que consta no Processo Administrativo nº 706/2014, consoante 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO 
 
1.1 - Este contrato decorre da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, processada sob o nº 
040/2018-PMS, cujo julgamento foi regularmente homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito Robson Santana Rocha Freires. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO 
 
2.1 – Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de esgotamento e secagem  de fossa, para atender 
as demandas relacionadas a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santana. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 
3.1 - Integram o presente contrato o edital de licitação e a proposta de preços da contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 
 
4.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, cujos pneus estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os 
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES 
 
As especificações e quantitativos para esgotamento e secagem de fossas serão baseadas na solicitação dos setores 
requisitantes para atender as necessidades utilizadas pela SEME/PMS, conforme Anexo I – Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 
6.1 - Os Serviços deverão ser realizados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação/SEME, serão prestados 
nos endereços fornecidos pela SEME/PMS, obecendos os quantitativos e especificações contida no Anexo I – Termo de 
Referência, em dia de expediente normal, no horário de 07:30h às 18h; 
6.2- Correrão por conta da Contratada todas as despesas decorrentes da entrega dos pneus até o local indicado; 
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ESPECIDICAÇÃO DO ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1  Und.    

2  Und.    

VALOR TOTAL DO LOTE R$   

 
6.3 - A Contratada se obriga a fornecer os serviços objeto deste Contrato, no prazo máximo de 30 (cinco) dias, conforme 
item 6.1.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
7.1 – A entrega dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante Secretaria Municipal de Educação – 
SEME, devidamente designado para esse fim, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovado o 
fiel e correto fornecimento de cada serviço solicitado para fins de pagamento. 
7.2 – A Secretaria Municipal de Educação – SEME poderá rejeitar no todo ou em parte os pneus fornecidos caso estejam 
em desacordo com o previsto neste Contrato. 
7.3 - A Secretaria Municipal de Educação – SEME por intermédio do Fiscal do Contrato comunicará a Contratada, por 
escrito, as deficiências que porventura verificadas na entrega dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
7.4 - A presença da fiscalização da Prefeitura não elide nem minimiza a responsabilidade da Contratada. 
7.5 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento dos pneus deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada, sem ônus para a Prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 
 
8.1 - A Contratada ficará obrigada a executar os serviços de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do Edital, objeto 
deste Contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias antes do evento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
9.1 -A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer às suas expensas no total ou 
em parte o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
serviços aplicados, sem prejuízo das cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
 
10.1 - Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente pelo servidor da Secretaria Municipal de Educação – 
SEME ou Comissão designados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, ou contestar o recebimento, no prazo de até 2 (dois) dias contados do recebimento da comunicação escrita 
encaminhada pela Contratada à Prefeitura Municipal de Santana. 
10.2 - O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo servidor da Secretaria Municipal de Educação – SEME ou 
Comissão designados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo máximo de até 2 (dois) dias, necessários à observação, ou à vistoria que comprove a adequação 
do objeto nos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
10.3 - Os pneus somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, após cumpridas todas as 
obrigações assumidas pela Contratada e atestada sua conclusão pelo Fiscal do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
11.1 - Os serviços executados deverão obedecer as especificações do Termo de Referência – Anexo I - Edital,  de boa 
qualidade e excelente aceitação pela Secretaria Municipal de Educação – SEME, assim como, atender às características e 
especificações contidas neste Contrato. 
11.2 - A Contratada obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade que vier apresentar irregularidades, 
defeitos de fabricação e/ou divergência com as especificações constantes neste Contrato. 
11.3 - A providência a que se refere o subitem anterior deverá ser adotada pela Contratada sempre que solicitada pela PMS 
e sem ônus adicionais para este. 
11.4 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, pneus que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer 
especificações prescritas neste Contrato. 
11.5 - A Contratante não se responsabiliza por serviços prestados que excedam o objeto deste Contrato a ser formalizado, 
sem que haja consulta prévia a Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
12.1 - Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Contrato. 
12.2 - Designar servidor para exercer o recebimento dos serviços e atestar a Nota Fiscal/Fatura. 
12.3 - Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos pneus. 
12.4 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
12.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1 - Caberá à Contratada, além das responsabilidades decorrentes das normas vigentes, cumprir fielmente os serviços 
conforme estabelecido neste Contrato. 
13.2 - Arcar com todas as despesas, direta ou indireta para o cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
adicionais a Contratante. 
13.3 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Contratante, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução 
dos serviços. 
13.4 - Responsabilizar-se por impostos, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e seguros 
de acidentes pessoais, resultantes da contratação dos serviços de execução. 
13.5 - Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, durante todo o processo da contratação. 
13.6 - Reparar, corrigir ou substituir todo e qualquer produto que apresentar defeito ou que estiver em desacordo com as 
especificações. 
13.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante o serviços de esgotamento e 
roçagem. 
13.8 - Possibilitar o atendimento preferencial a Contratante, bem como praticar os demais atos pertinentes, a fim de 
prserviçosomover a prestação dos serviços contratados de forma eficiente. 
13.9 - Emitir Nota Fiscal discriminada dos pneus executados. 
13.10 - Não substabelecer a outrem, no todo ou em parte, os serviços pactuados. 
13.11 - Empregar, no fornecimento dos serviços, profissionais especializados e experientes. 
13.12 - Dispor em seu nome e sob sua responsabilidade, empregados necessários a perfeita fornecimento dos serviços, 
cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na 
legislação vigente e quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
14.1 - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos serviços nesta Prefeitura, acompanhado da respectiva Nota 
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Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo 2 (duas) vias ou somente após resolvido todas as irregularidades, que por ventura, 
vierem a ocorrer durante a aquisição do referido objeto. 
14.2 - A Entrega dos serviços será feita conforme estipulado neste Contrato. 
14.3 - A Administração não receberá serviços fornecidos em desacordo com este Contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Edital e neste Contrato. 
14.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços 
ou correção monetária. 
14.5 - Os pagamentos, só serão realizados após a comprovação de regularidade da Contratada junto a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social, o FGTS e da Fazenda Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório. 
14.6 - Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento dos bens, conforme artigo 64 da Lei n.º 
9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem 
Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de 2004. 
14.7 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Administração da PMS não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Contratada, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP 
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644  
         365          365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  
14.8 - Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a Contratada deverá comprovar 
perante a PMS por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATESTAÇÃO 
 
15.1 - A atestação das Notas Fiscais/Faturas referentes ao fornecimento dos serviços caberá ao Fiscal do Contrato, ou 
outro servidor designado para esse fim, pela Secretaria Municipal de Administração da PMS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pelo fornecimento dos serviços constam do 
orçamento da PMS, através da Fonte: 0119000; Elemento de Depesa: 339039; Programa: 2055 – Manutenção do Ensino 
40% Ensino Infantil; Fonte: 017000; Elemento de Despesa: 339039; Programa: 2061 – Manutenção das Atividaedes da 
SEME/PMS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta. 
17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
17.2.2. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
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17.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 
17.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
17.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
17.2.6. impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos; 
17.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados; 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
17.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
17.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
17.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE 
18.1 - Este contrato será publicado em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias contados de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 
19.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santana, Estado do Amapá, para dirimir eventuais divergências decorrentes 
das obrigações e compromissos assumidos, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 - É vedada a causa ou a utilização do contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência 
da Contratante. E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que produzam seus regulares efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas, elaborado na forma da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

 
Santana-AP, xx de xxxxxx de 2018. 

 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXX 
Prefeito 

CONTRATANTE 
 

________________________ 
CONTRATADA 

 
 


