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EDITAL DE LICITAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016.2020 
 
 

PROCESSO Nº. 1776/2020 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016.2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

REGÊNCIA 

1 – Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

2 – Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 15, § 4º - “A existência de preços 

registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 

advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 

igualdade de condições”.  

3 – Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Locação de Maquinário para o 

Recapeamento das ruas do município, com serviços a serem executados pelo próprio 

município (de forma direta), conforme informações constantes do Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

Data abertura: 01 de junho de 2020 – Horário: 14:00 horas (quatorze horas). 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Aragoiânia/GO, 

localizada na Praça da Matriz, nº 37, Centro, Aragoiânia, Estado de Goiás ou pelo telefone: 

(062) 3550-2263. 

 

Aragoiânia/GO, 18 de maio de 2020. 

 

Jordana Willamara Pereira Filho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Pregoeira Oficial 
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EDITAL DE LICITAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016.2020 
 
PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, através da Comissão Permanente 
de Licitação, por intermédio de sua PREGOEIRA OFICIAL, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com a Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao 
Pregoeiro até às 14 :00  horas (quatorze horas), do dia da abertura, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação do Governo Municipal de Aragoiânia/GO, localizada na Praça da 
Matriz, nº 37, Centro, Aragoiânia, Estado de Goiás ou pelo telefone: (062) 3550-2263.  

 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

Locação de Maquinário para o Recapeamento Asfáltico das ruas do município conforme 

informações constantes do Anexo I – Termo de Referência. 

2. DOS ANEXOS: 
2.1. Constituem parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de referência;  
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de fatos impeditivos; 
Anexo IV – Declaração de não emprego de menor; 
Anexo V – Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; 
Anexo VI - Modelo de proposta; 
Anexo VII – Minuta de contrato 
 
3. INTRODUÇÃO 

3.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no 1º (primeiro) dia útil de 
funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir, no mesmo horário. 
3.2. No local indicado serão realizados os seguintes procedimentos pertinentes a este 
Pregão: 
3.2.1. Credenciamento do representante legal do licitante interessado em participar, 
conforme anexo II; 
3.2.2. O credenciamento deverá ser preenchido ainda em planilhas previamente fornecidas 
pela Comissão de Licitações e entregue, no dia da sessão, gravado em pen-drive (que será 
devolvido para o licitante). Tal providência possibilitará a transferência dos dados de 
credenciamento da licitante para o software de gestão de pregões do município. 
3.3. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”; 
3.4. Abertura dos envelopes “Proposta” e exame de conformidade das propostas; 
3.5. Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
3.6. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
3.7. Abertura do envelope “Documentação” do licitante detentor do menor preço e exame da 
habilitação; 
3.8. Devolução dos envelopes “Documentação” fechados aos demais licitantes, após a 
assinatura do contrato com o licitante vencedor; e 
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3.9. Quaisquer outros procedimentos que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 
3.10 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados durante a 
sessão, lavradas em ata, ou por ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado 
final do certame também será divulgado no sítio do município na internet, no endereço 
eletrônico www.aragoiania.go.gov.br. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
4.1.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
4.1.2. Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e  
4.1.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA 
DOCUMENTAÇÃO.  
 
4.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
4.2.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação por qualquer órgão da 
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  
(Com fundamento no Acórdão exarado no julgamento do Recurso Especial nº 151567/RJ, 
do Superior Tribunal de Justiça, não podem participar da licitação empresas apenadas com 
suspensão temporária de participação em licitação, bem como diretores, sócios ou 
dirigentes que tenham participado de outra pessoa jurídica suspensa). 
4.2.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
4.2.3. Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam funcionários ou 
membros da Prefeitura Municipal de Aragoiânia. 
4.2.4. Se encontrem em concordata ou falência; 
4.2.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

5.1. Em caso de participação do licitante que detenha a condição, devidamente comprovada 
na oportunidade do credenciamento, de MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
serão adotados os seguintes procedimentos: 
5.1.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, após o encerramento da fase de lances, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 
5.1.2. O disposto no item 1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
5.1.3. Para efeito do disposto no subitem 1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
5.1.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
5.1.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
5.1.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 1.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 

http://www.aragoiania.go.gov.br/
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5.2. Na hipótese da não classificação nos termos previstos no subitem 1.1 o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
5.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
 

DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC Nº 147/2014: 
 

5.4. No presente certame será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, Microempreendedor individual - MEI, 
com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e 
regional. 
 
5.5. Na hipótese de haver qualquer restrição relativa à regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Para tanto, a 
licitante deverá apresentar a certidão positiva que comprove a irregularidade. A simples falta 
da certidão negativa ou a entrega da mesma com o prazo de validade vencido será 
considerado como negligência da licitante e não ocasionará a aplicação do benefício. 
 
5.6. Para aplicação do disposto no item 5 do tópico 5, o prazo para regularização fiscal 
deverá ser contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 
5.7. A prorrogação do prazo previsto no item 5 do tópico 5 poderá ser concedida, a critério 
da Administração Pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  
 
5.8. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os 
prazos de regularização fiscal de que tratam os itens acima.  
 
5.9. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens acima implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei 
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
5.10. Todos os itens que compõem o presente certame e cujos valores estimados globais 
(do item) sejam inferiores a R$ 80.000 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente à 
participação de microempresas, empresas de pequeno porte e MEI. 
 
5.11. Caso o presente certame contenha itens cujos valores estimados globais (do item) 
sejam superiores a R$ 80.000 (oitenta mil reais) o pregoeiro deverá reservar 25% do 
quantitativo para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e 
MEI. 
 
5.12. O disposto no item anterior não impede a contratação das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte na totalidade do quantitativo do Item (cota reservada e cota 
aberta). 
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5.13. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
5.14. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
5.15. Durante a execução do contrato ou da ata de registro de preços a Administração dará 
prioridade para a aquisição dos produtos e materiais das cotas reservadas, ressalvados os 
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 
condições do pedido. 
 
5.16. Para a perfeita compreensão das regras definidas acima a Administração esclarece 
que: 
a) Será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item 
separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote 
da licitação que deve ser considerado como um único item; 
b) ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor 
preço válido, nos seguintes termos: 
 

b.1) Aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente 
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;  
 
b.2) A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente 
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;  
 
b.3) Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte sediada local ou regionalmente com base na alínea “b”, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação da alínea “b.1”, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 
b.4) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta;  

 
5.17. Não será aplicado o disposto nos itens 10 a 16 deste tópico em qualquer uma das 
hipóteses seguintes: 
 

a) Não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas, MEI ou empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório;  
b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas 
de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 
prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; 
c) O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, 
justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º. Parágrafo único. 
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5.18. Para efeito de aplicação do item anterior, considera-se não vantajosa a contratação 
quando: 
 

a) Resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou,  
b) A natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos 
benefícios.  

 
5.19. Para efeitos de aplicação deste tópico, consideram-se:  

a) microempresa ou empresa de pequeno porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário 
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que atendidos os termos dos incisos I e 
II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e, no caso de pessoa jurídica, não 
inclua nas vedações contidas no § 4º do mesmo dispositivo legal.  
 
b) Microempreendedor individual o empresário individual que se enquadre na 
definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o 
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e 
prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendário anterior, de até R$81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante 
pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista 
no art. 18-A, da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
c) Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário 
anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3o da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos 
cooperados e não cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do 
Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar, conforme previsão 
inserta no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  
 

5.20. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 
faturamento estabelecido no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, no ano fiscal 
anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração 
pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente 
dos benefícios previstos neste tópico.  

 
5.21. Será exigida do licitante a ser beneficiado a declaração, devidamente assinada pelo 
responsável da empresa e o seu contador, de que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou Microempreendedor 
individual, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 
49, da Lei Complementar nº 123/2006.  

 
5.22. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem participar do 
certame deverão apresentar ainda a certidão que ateste o enquadramento, expedida pela 
Junta Comercial, que comprove o devido enquadramento na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) 
dias anteriores à data da realização da licitação. Caso a certidão/documento não consigne 
prazo de validade, serão considerados 90 (noventa) dias. 
 
6. DO PROCEDIMENTO 
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6.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital serão recebidos os 
credenciamentos e será aberta, pelo Pregoeiro, a sessão pública destinada ao recebimento 
e abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”: 
6.1.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não 
ser como ouvinte. 
6.1.2. Serão aplicadas as penalidades previstas neste edital ao licitante que fizer ou 
apresentar declaração falsa. 
 
6.2. No horário indicado para o início do Pregão, o licitante, pretendendo efetuar o 
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro documento comprovando que o 
representante correspondente possui poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos relativos a este Pregão.  
6.2.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do licitante 
presente ao evento, devidamente credenciado. 
 
6.3. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes “Proposta” e “Documentação”, em 
separado, procedendo em seguida à abertura dos envelopes Proposta e aos seguintes 
procedimentos: 
6.3.1. Exame de conformidade das propostas, consistindo em conferência, análise e 
classificação destas com o objeto e as exigências deste edital; 
6.3.2. Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação àquela; ou 
6.3.3. Seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 
preços ofertados, quando não verificadas no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior; 
6.3.3.1. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionados todos os licitantes que 
tenham ofertado o mesmo preço. 
6.3.4. Colocação das propostas em ordem crescente de preços cotados para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 
verbais; 
6.3.5. Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes; 
6.3.5.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Proposta, não serão permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 
 
6.4. Classificadas as propostas e, uma vez iniciada a etapa competitiva, a Pregoeiro 
convidará individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de 
maior preço e, as demais, pela ordem decrescente de preços ofertados. 
6.4.1. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de 
participar da fase de lances verbais. 
6.4.2. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
6.5. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
6.6. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
Documentação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com 
irregularidade, será inabilitado, sem prejuízo de serem-lhe aplicadas, no que couber, as 
penalidades previstas neste edital e demais cominações legais, com exceção da hipótese 
prevista no artigo 43, § 1º, da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014. 
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6.6.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, com 
exceção da hipótese prevista no artigo 43, § 1º, da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014. 
 
6.7. Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a 
realização deste Pregão: 
6.7.1. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
6.7.2. Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
6.7.3. Adjudicar o objeto deste Pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta 
considerada como a mais vantajosa para o município de Aragoiânia, após constatado o 
atendimento das exigências deste edital, se não houver interposição de recurso;  
6.7.4. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
Pregão; 
6.7.5. Encaminhar ao Gestor Municipal o processo relativo a este Pregão, devidamente 
instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento 
licitatório e à contratação do objeto com o licitante vencedor. 
 
6.8. Ao Gestor do município de Aragoiânia caberá: 
6.8.1. Decidir a respeito dos recursos contra atos do Pregoeiro;  
6.8.2. Adjudicar o objeto deste Pregão ao licitante vencedor, se não houver interposição de 
recurso; 
6.8.3. Homologar o resultado deste Pregão, depois de decididos os recursos porventura 
interpostos contra atos do Pregoeiro; 
6.8.4. Promover a celebração do contrato correspondente a este Pregão. 
 
6.9. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta” e 
“Documentação” em um único momento ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 
serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 
posteriormente. 
 
6.10. A interrupção dos trabalhos somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances 
verbais. 
6.10.1. Os envelopes não abertos e rubricados no fecho ficarão em poder do Pregoeiro e 
sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos 
trabalhos. 
6.10.2. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais 
dos licitantes presentes, mediante registro na ata respectiva. 
 
6.11. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 
obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais dos 
licitantes presentes à sessão de julgamento do Pregão. 
 
6.12. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes Documentação, 
não caberá a desclassificação dos licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo 
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
6.13. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta / documentação, com exceção da hipótese prevista no artigo 
43, § 1º, da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014. 
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6.13.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 
 
6.14. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 
efetivadas: 
6.14.1. Se não houver manifestação de nenhum licitante de sua intenção de interpor 
recurso, devidamente registrado em ata durante o transcurso da sessão do Pregão, caso em 
que a adjudicação caberá a Pregoeiro.  
6.14.2. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado, a adjudicação e 
a homologação caberão ao Gestor do Município de Aragoiânia. 
 
6.15. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão realizadas em sessão 
pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá 
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes presentes. 
 
6.16. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados 
dos licitantes, a análise das propostas e dos documentos de habilitação, os preços das 
propostas escritas e dos lances verbais apresentados, a manifestação do licitante quanto à 
interposição de recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Nenhuma pessoa física ou jurídica mesmo que credenciada por processo legal poderá 
representar mais de 1 (uma) empresa nesta licitação, assim como, não será admitida a 
participação de mais de 01 (um) representante por empresa. 
 
7.2. Os licitantes deverão apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro através de 
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no 
ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a cédula de identidade ou outro 
documento equivalente. 
 
7.3. O Credenciamento far-se-á por meio de: 
7.3.1. Cédula de Identidade do credenciado; 
7.3.2. Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social acompanhado do 
documento de identidade dos sócios; 
]7.3.3. Instrumento Público de Procuração, com poderes que autorizem o credenciado a 
representar o licitante em licitações públicas ou, especificamente, licitações na modalidade 
pregão;  
7.3.4. Procuração outorgada por pessoa investida dos necessários poderes para tanto, ou 
outro documento equivalente que autorize o credenciado a representar o licitante em 
licitações públicas ou especificamente, licitações na modalidade pregão, sendo que a 
assinatura do outorgante deve ser igual ao documento que lhe autorize a outorgar poderes 
ou reconhecida firma; 
7.3.5. Termo de credenciamento, nos termos do modelo constante do Anexo II, outorgado 
por pessoa investida dos necessários poderes para tanto, devidamente acompanhado do 
ato constitutivo da empresa ou outro documento equivalente, acompanhado dos originais ou 
cópias autenticadas, que autorizem o credenciado a representar o licitante em licitações 
públicas ou, especificamente, licitações na modalidade pregão sendo que a assinatura do 
outorgante deve ser igual ao documento que lhe autorize a outorgar poderes ou reconhecida 
firma: 
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7.3.6. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópias autenticadas ou originais do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, que lhe confira poderes para tanto, devendo identificar-se, exibindo cédula de 
identidade ou outro documento equivalente. 
 
7.4. O representante legal do licitante que não se credenciar perante a Pregoeiro ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, de 
representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativos a este Pregão: 
7.4.1. Nesse caso, será mantido o preço ofertado na proposta escrita para efeito de 
ordenação e apuração do menor valor. 
 
7.5. Caso a proponente tenha interesse em valer-se das prerrogativas conferidas à 
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pela Lei complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar “Declaração de enquadramento”, 
conforme anexo V.  
 
7.6 Apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial que comprove o 
devido enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com 
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 
realização da licitação. Caso a certidão/documento não consigne prazo de validade, serão 
considerados 90 (noventa) dias; 
 
8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

8.1. Até o dia, horário e local fixado neste edital, cada representante legal dos licitantes 
deverá entregar ao Pregoeiro, além do credenciamento, a proposta escrita e a 
documentação em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e, de preferência, 
opacos, contendo nas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão 
social do licitante, os seguintes dizeres: 
 
MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016.2020 
MODALIDADE PREGÃO 
PROPOSTA - ENVELOPE N.º 01 
 
MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016.2020 
MODALIDADE PREGÃO 
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N.º 02 
 
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N.º 01 
9.1. A proposta de preço contida no envelope n.º 01 deverá ser apresentada com as 
seguintes exigências: 
9.1.1. Redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricada em todas as suas folhas; 
9.1.2. Fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social do licitante, o CNPJ, 
número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver e o respectivo endereço com CEP e a 
indicação do banco, a agência, códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota 
de empenho e posterior pagamento; 
9.1.3. Descrição do objeto licitado conforme anexo I deste edital; 
9.1.4. Não sendo empresa estabelecida em Aragoiânia-Go, indicar nome do representante, 
seu endereço, telefones comercial e celular, fax e endereço eletrônico; 
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9.1.5. Indicar o prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
9.1.6. Elaborar planilha com as especificações e marcas dos produtos e materiais, valores 
unitários e totais, unidades de medidas e quantitativos, com todas as folhas rubricadas pelo 
responsável da empresa. 
 
9.2. O licitante vencedor deverá, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
definição da proposta de lance no pregão, formular e entregar a proposta definitiva de 
preços, na forma dos valores ofertados, sob pena de ser considerada desistente, 
convocando-se, então, a segunda colocada.  
 
9.3. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos; 
 
9.4. A falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta”, com poderes 
para esse fim;  
 
9.5. A falta da indicação do número do CNPJ e/ou do endereço completo poderá ser suprida 
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope 
“Documentação”. 
 
9.6. A Proposta deverá ser preenchida ainda em planilhas previamente fornecidas pela 
Comissão de Licitações e entregue, no dia da sessão, gravado em pen-drive ou CD-R. Tal 
providência possibilitará a transferência dos dados da proposta da licitante para o software 
de gestão de pregões do município que serão devolvidas para cada licitante. 
 
10. DOS PREÇOS 
10.1. O licitante deverá indicar o preço unitário fixo e irreajustável da forma descrita a seguir: 
10.1.1. No preço cotado deverá estar inclusas as despesas legais incidentes e as 
resultantes da prestação dos serviços, bem como deduzidos quaisquer descontos que 
venham a ser concedidos; 
 
10.1.2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da 
exclusiva e total responsabilidade do licitante; 
 
11. DA VALIDADE DA PROPOSTA 
11.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data 
estabelecida neste edital para o recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta de 
Preço". 
 
11.2. Se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 
Administração, poderá ser solicitada a prorrogação por igual prazo, no mínimo. 
 
12. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
12.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, 
sob qualquer título, oferta de outros valores que não seja o preço por item da proposta. 
12.1.1 Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo indicado 
no Anexo I; 
12.1.2 Caso haja alguma divergência entre o quantitativo indicado na proposta e o indicado 
no Anexo I, a Pregoeiro reserva-se o direito de corrigir e refazer os cálculos da proposta, 
levando-se em consideração o valor unitário presente na proposta. 
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12.2. Caberá ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, o julgamento da 
obediência às condições aqui estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou omissões 
deste edital. 
 
13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
13.1. Após a análise das propostas poderão ser desclassificadas, com base no artigo 48, 
incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, aquelas que: 
13.1.1. Apresentarem preços excessivos, ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 
documentação, a qual comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e compatíveis com a execução do objeto; 
13.1.2. Não atenderem às exigências contidas neste edital. 
 
14. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
14.1. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital, 
devendo ser classificadas para a etapa competitiva somente aquelas que atenderem 
plenamente a esses requisitos. 
 
14.2. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 
classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 
 
14.3. No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, será 
vencedora do item, aquela que ofertar o menor valor. 
 
14.4. Em qualquer caso, mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, a Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de menor preço por item, 
no sentido de melhorar ainda mais a oferta. 
 
14.5. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, 
quanto à proposta e à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
15. DO DESEMPATE 

15.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no 
§ 2º, do art.3º, da Lei 8.666/93, a classificação dar-se-á por sorteio entre as proponentes em 
condições de igualdade, em ato público na presença dos interessados. 
 
16. DA DOCUMENTAÇÃO ENVELOPE - 02 
16.1. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n.º 2 os documentos 
específicos para a participação nesta Licitação, devendo ser entregues, de preferência, 
numerados sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez 
na conferência e exame correspondentes: 
 
16.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa Individual;  
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, deverá 
acompanhar a documentação atinente a investidura de seus atuais administradores nos 
respectivos cargos; 
c) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
Observação: 
No caso de apresentação dos documentos acima descritos no ato do credenciamento, fica 
dispensada a apresentação dos mesmos na fase de habilitação. 
 
16.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS); 
b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
expedida pela Caixa Econômica Federal; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – (CNPJ); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei n. 12.440, de 7 de 
julho de 2011. 
 
16.1.3. Relativos à Qualificação técnica: 
a) 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o licitante executado ou 
estar executando, satisfatoriamente, o fornecimento objeto da presente licitação. 
b) O Pregoeiro poderá realizar diligências nas dependências da empresa vencedora, para 
averiguação da real possibilidade da mesma atender a este Edital e seus anexos, no que se 
referem às instalações físicas, equipamentos e mão de obra necessários para a execução 
do fornecimento objeto deste Pregão. 
 
16.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
do domicílio licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias 
anteriores à data da realização da licitação. Caso a certidão não consigne prazo de 
validade, serão considerados 90 (noventa) dias. 
 
16.1.5. Outros documentos: 
a) Declaração de fatos impeditivos, conforme Anexo III; 
b) Declaração que não emprega menor, conforme Anexo IV. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 
1.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz; 
 
2. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
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2.1. Os documentos poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela equipe de apoio a 
partir do original, até às 18h do dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos 
envelopes “Proposta” e “Documentação”. 
2.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
2.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
2.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
3. O licitante vencedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
17. DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

17.1. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
dos licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e 
não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
 
17.2. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Pregoeiro poderá, obedecida a ordem 
de classificação das propostas, fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 
de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 
17.2.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 
aceitos. 
 
17.3. A saída dos representantes antes do término da sessão pública caracterizar-se-á 
como renúncia ao direito de recorrer. 
 
17.4. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor 
classificada em licitação em que se adotou a modalidade pregão, deverá a Administração 
negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente (Conforme art. 11, § 
2º, do Decreto Estadual nº 7.468/2011). 
 
18. DO TIPO DE LICITAÇÃO 
18.1. Trata-se de licitação do tipo menor preço por item, conforme disposto no art. 4º, 

inciso X, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
19. DA ADJUDICAÇÃO 
19.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço por item, depois de 
atendidas as condições deste edital. 
 
20. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
20.1. A Secretaria de Administração (Poder Executivo) é o órgão gerenciador responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da 
Ata de Registro de Preços dele decorrente. 
 
20.2. A Diretoria de Compras será a unidade responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação. 
 
20.3. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração municipal que 
participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de 
Registro de Preços. 
 
20.4. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do 
registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua 
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estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e 
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n.º 
8.666/1993, e da Lei n.º 10.520/2002, adequado ao registro de preços do qual pretende 
fazer parte. 
 
20.5. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
da Secretaria de Administração (Poder Executivo) – Órgão Gerenciador. 
 
20.6. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria de Administração 
(Poder Executivo) – Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
20.7. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
20.8. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.  
 
20.9. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição 
ou contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver 
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  
 
20.10. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
Ata.  
 
20.11. Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
20.12. Homologado o resultado deste pregão, as licitantes classificadas, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto 7.892/2013, serão convocadas para assinar a Ata de Registro 
de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do 
documento oficial de convocação. 
 
20.13. O prazo para que as licitantes classificadas compareçam após serem convocadas, 
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Secretaria de Administração Logística (Poder Executivo). 
 
20.14. É facultado ao Município de Aragoiânia, quando a convocada não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada.  
 
20.15. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto n.º 7.892/2013. 
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20.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
20.17. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 6 (seis) meses, incluídas 
eventuais prorrogações, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e 
incluído o do vencimento. 
 
20.18. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
20.19. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 
Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
20.20. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  
 
20.21. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
20.22. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original.  
 
20.23. O fornecedor poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
20.24. O cancelamento do registro ocorrerá, a pedido, quando: 
a) o fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior; 
b) o fornecedor não puder cumprir o compromisso, em função de o preço de mercado 
tornar-se superior aos preços registrados, desde que devidamente comprovado e a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 
 
20.25. O cancelamento do registro ocorrerá, por iniciativa da Secretaria de Administração 
Logística (Poder Executivo), quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior aos praticados no mercado; 
b) o fornecedor deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório; 
c) houver razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas; 
d) não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) o fornecedor não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo 
contratual decorrente da Ata de Registro de Preços. 
 
20.26. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, o Município de 
Aragoiânia fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores registrados a nova ordem de classificação. 
 
20.27. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 
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21. DO TERMO DE CONTRATO 
21.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
legal.  
 
21.2. Quaisquer condições apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta, se 
pertinentes e desde que mais vantajosa para a administração pública, poderão ser 
acrescentadas ao contrato a ser assinado. 
 
22. ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO E DA ARP 
22.1. O Presidente da Comissão de Licitações convocará oficialmente o licitante vencedor, 
durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o 
contrato ou ARP, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, art. 7º da Lei 
10.520/2002. 
 
22.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração do Órgão. 
 
22.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento 
no prazo e nas condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida à 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, devendo a Administração negociar o 
valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas em lei. 
 
22.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
22.5. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 
64, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições 
propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
22.6. Na emissão da nota de empenho os documentos comprobatórios de situação de 
regularidade fiscal e trabalhista, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, 
estiverem com validade expirada, à empresa deverá providenciar a apresentação de novos 
documentos dentro do prazo de validade.  
 
22.7. Constitui parte integrante deste edital a minuta contratual, que poderá ser alterada 
quando da assinatura do contrato, acrescentando ou suprimindo cláusulas e/ou parágrafos, 
para sua adequação. 
 
22.8. O licitante vencedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
23. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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23.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou as supressões que se fizerem, de acordo com o que preceitua o art. 65, §1º, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
24. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS. 
24.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é até 31 de dezembro de 2020, 
contados a partir da assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no placar da 
prefeitura Municipal de Aragoiânia. Dito prazo não poderá ser prorrogado. 
 
24.2. O prazo de vigência dos contratos será de até 31 de dezembro de 2020, contados a 
partir da assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no placar da prefeitura 
Municipal de Aragoiânia.  
 
24.2. A critério da Contratante e com a anuência da Contratada, o contrato pode ser 
prorrogado, desde que ao final de sua vigência ocorra a existência de saldo residual de 
quantitativos, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93, dando-se interpretação 
extensiva ao termo “serviços de natureza continuada”, conforme explanado na Decisão 
Normativa nº 03/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
 
25. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
25.1. A fiscalização e a gestão dos contratos originados com este procedimento será 
realizada pelos servidores a serem designados pelos gestores dos respectivos órgãos 
contratantes. 
 
25.2. O servidor indicado para acompanhar a execução do contrato ou da ARP anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução dos mesmos, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas observadas. 
 
25.3. A Contratada deve manter preposto, aceito pela Administração da Contratante, 
durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
26. DO PAGAMENTO 
26.1. O pagamento referente ao fornecimento efetuado será efetuado em até 30 (trinta) dias, 
após protocolização e aceitação pela Prefeitura Municipal de Aragoiânia da Nota Fiscal / 
Fatura correspondente, devidamente atestada pela Administração. 
 
26.2. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista, sendo que as mesmas sempre deverão apresentar data de 
validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.  
  
26.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o 
prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 
26.4. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros 
simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do 
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pelo contratado. 
 
26.5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
a compensação financeira. 
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26.6. A prefeitura municipal de Aragoiânia e demais fundos municipais reservam-se o direito 
de recusarem o pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não estiver de 
acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
26.7. A prefeitura municipal de Aragoiânia e demais fundos municipais poderão deduzir do 
montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo 
contratado, nos termos deste Pregão. 
 
27. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

27.1. Qualquer licitante é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este edital, desde que protocolada a manifestação com antecedência de até 02 
(dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas. 
 
27.2. Caberá à Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas da data do recebimento da petição.  
 
27.3. Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
considerando-se os dias consecutivos ou apenas os dias úteis, quando expressamente 
assim fixado. 
3.1. Somente se iniciam e vencem os prazos previstos em dia de expediente regular e 
integral no órgão. 
 
27.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a 
Administração procederá à sua retificação e republicação, com devolução do prazo de no 
mínimo 5 (cinco) dias úteis. 
 
27.5. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a 
realização Pregão. 
 
27.6. As impugnações e os recursos deverão ser comunicados a Pregoeiro, logo após terem 
sido protocolados na Seção de Protocolo. 
 
27.7. A impugnação feita pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, 
até que seja proferida decisão final na via administrativa. 
 
27.8. A manifestação da intenção de interpor recurso das decisões proferidas durante a 
sessão de julgamento deverá ser feita ao final do ato, com registro em ata da síntese das 
razões de recorrer, nos casos de discordância com o:  
27.8.1. Julgamento das propostas; 
27.8.2. Habilitação ou inabilitação do licitante; ou 
27.8.3. Com outros atos e procedimentos. 
 
27.9. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso no 
momento da sessão do Pregão implicará decadência desse direito do licitante, podendo o 
Pregoeiro adjudicar o objeto ao vencedor. 
 
27.10. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisão do 
Pregoeiro, caberá ao recorrente a juntada das razões recursais, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, contados da lavratura da ata. 
 
27.11. O recurso será dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará disponível 
aos demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões, no prazo 
de 3 (três) dias úteis. 
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27.11.1. Os licitantes que desejarem impugnar o recurso ficarão intimados a fazê-lo desde a 
sessão de julgamento do Pregão. 
27.11.2. O prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo para 
oferecimento das razões da recorrente. 
 
27.12. Será franqueado aos licitantes, sempre que for solicitado, vista imediata dos autos 
nas dependências da Comissão Permanente de Licitações. 
 
27.13. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro, se acolhido, invalidará 
apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
27.14. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente 
para apreciá-los serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo 
este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. 
 
27.15. A autoridade competente terá o prazo de 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, 
podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado. 
 
27.16. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Gestor do Município de Aragoiânia poderá homologar este procedimento 
de licitação e determinar a contratação com o licitante vencedor. 
 
27.17. Qualquer argumento ou subsídio concernentes à defesa do licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados 
exclusivamente por escrito, fisicamente, em recurso próprio, devidamente protocolado. 
27.17.1. O licitante deverá comunicar ao Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido 
protocolizado na Seção de Protocolo. 
 
27.18. Toda petição de impugnação do edital ou de interposição de recurso deverá ser 
protocolizada na Seção de Protocolo, sob pena de seu não conhecimento. 
 
28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
28.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro e equipe de apoio quaisquer erros 
de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o 
preço unitário e o total, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
 
28.2. A falta de data e/ou rubrica das propostas somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta de Preço" e 
com poderes para este fim. 
 
28.3. Será desclassificada a empresa que se encontrar, à data da apresentação das 
propostas, em atraso com a entrega de material ou prestação de serviços junto ao município 
de Aragoiânia. 
 
28.4. Não serão admitidas opções para os itens cotados. 
 
28.5. Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos faltantes, 
necessários à habilitação, que não tiverem sido entregues até o momento da abertura dos 
trabalhos. 
 
28.6. A ausência de pedido de esclarecimentos complementares por parte das proponentes 
implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas 
suficientes. 
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28.7. O fornecedor que, sem justa causa, descumprir as obrigações assumidas ou infringir 
os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, devidamente justificado 
e comprovado, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às 
penalidades e sanções pertinentes à matéria. 
 
29. DO PREGÃO 
29.1. A critério da administração do município de Aragoiânia, este Pregão poderá: 
29.1.1. Ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 
29.1.2. Ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
em decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta; 
29.1.3. Ter sua data de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” transferida, 
por conveniência exclusiva da administração do município de Aragoiânia. 
 
29.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 
29.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93;  
29.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado no subitem anterior. 
 
30. DO FORO 
30.1. Para solução das questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da cidade de Guapó, Estado de 
Goiás. 
 
30.2. Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que será afixado do placar e 
sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Aragoiânia no lugar de costume. 
 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAGOIÂNIA, 18 de maio de 2020. 
 
 
 
 

JORDANA WILLAMARA PEREIRA FILHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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A N E X O I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016.2020 

 
 
1. – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 
1.1. Contratação de empresa para Locação de Maquinário para o Recapeamento Asfáltico 

das ruas do município. 

 
2. DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa para o fornecimento de material asfáltico, conforme 
especificações e quantidades abaixo: 
 
 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 
PREÇO MEDIO 

PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

1 1 Mês 
Trator de Pneus Agrícola - MF 4292 ou 
Equivalente 

R$ 7.316,67 R$ 7.316,67 

2 1 
Mês Carregadeira de Pneus Cat - 924 H ou 

Equivalente R$ 13.533,33 R$ 13.533,33 

3 1 Mês Vassoura Mecânica Rebocável R$ 5.333,33 R$ 5.333,33 

4 1 Mês Tanque de Estocagem Asfalto (30.000L) R$ 6.800,00 R$ 6.800,00 

5 1 Mês Usina Móvel para Micro Revestimento R$ 41.200,00 R$ 41.200,00 

6 1 Mês Caminhão Carroceria Madeira - 15T R$ 8.316,67 R$ 8.316,67 

7 1 Mês Caminhão Basculante 10 M3 - 15T R$ 9.083,33 R$ 9.083,33 

8 1 Mês Caminhão Tanque 10.000L R$ 9.133,33 R$ 9.133,33 

     R$100.716,67 

 
 

3. DO VALOR ESTIMADO 
3.1. O valor estimado pela Administração para a aquisição do objeto licitado é de R$ 
100.716,67 (cem mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). 
 
3.2. Nos valores contratados já deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 
para o fornecimento respectivo.  
 
3.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período contratual. 
 
4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA 
4.1. O contrato iniciará sua vigência em na data da sua assinatura e findará em 31 de 
dezembro de 2020. 
 
4.2. Todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto desse Termo de Referencia correrão inteira e exclusivamente por 
conta da futura Contratada. 
 
4.3. Se houver interesse entre as partes, o contrato poderá ser aditado, conforme dispõe o 
parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei 8.666/93, em sua redação vigente. 
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5. DO PAGAMENTO E RECURSOS 
5.1. As despesas com o presente objeto serão empenhadas a cargo das Dotações 
Orçamentárias:  
 
OBRAS E SERVIÇOS  10.05.17.451.0501.1.013.3.3.90.39.0100 
 
5.2. Os recursos financeiros utilizados para custear a contratação são oriundos do Tesouro 
Municipal. 
 
5.3. A confecção, objeto desse termo, a Contratante efetuará os pagamentos à Contratada, 
conforme a entrega dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada por agente designado por esta administração. 
 
5.4. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela contratada de que 
se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, 
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e CNDT. 
 
5.5. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal, contendo:  
a) Data de emissão; 
b) A nota fiscal deverá estar endereçada aos órgãos solicitantes: Prefeitura Municipal de 
Aragoiânia/GO, situada à Praça da Matriz, 37, Centro. 
c) Valor unitário; 
d) Valor total; 
e) A especificação dos produtos conforme consta no Termo de Referência e Ordem de 
Fornecimento. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/93, constituem obrigações e 
responsabilidades da CONTRATADA: 
a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas elencadas; 
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante, 
cujas obrigações se obriga a atender prontamente; 
c) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos fornecimentos ora contratados; 
d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
respectiva; 
e) Aceitar, nas mesmas condições desse procedimento, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato 
respectivo; 
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução desse termo, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do Contratante; 
g) Executar o objeto desse Termo de Referência, através de pessoas idôneas, com a 
necessária qualificação profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos 
ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas 
funções causem à Contratante, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja 
conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica seja insuficiente; 
h) Arcar com os encargos fiscais e comerciais, bem como os tributos resultantes do 
cumprimento desse Termo de Referência. 
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i) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados; as leis, 
regulamentos e posturas, bem como, qualquer determinação emanada das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria, objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou 
convenientes; 
j) Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 
inadequadas à execução dos serviços respectivos ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execução do objeto que trata esse Termo de Referencia; 
k) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, objeto desse termo, 
com poderes de representante ou preposto, para tratar com a Contratante. 
l) A Contratada está obrigada a propiciar todas as condições necessárias ao bom 
andamento da prestação dos serviços respectivos. 
m) Executar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições contratadas, no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas após a emissão da ordem de fornecimento.  
n) A Contratada deverá entregar os Maquinários solicitados no local indicado na Ordem de 
Compra no prazo determinado. 
 

 
7.  DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
7.1. A Contratante está obrigada a acompanhar e fiscalizar a execução dos 
fornecimentos, objeto desse termo. 
 
7.2. A Contratante está obrigada a permitir o livre acesso dos empregados da Contratada 
às suas dependências, para tratar dos assuntos pertinentes ao objeto desse Termo de 
Referência. 
 
7.3. A Contratante deverá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com 
esse Termo de Referência. 
 
7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto desse termo, em desacordo com o contrato; 
 
7.5. Arcar com todas as despesas necessárias a fiel execução do objeto desse termo, 
inclusive; 
 
7.6. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados. 
 
8. PENALIDADES 
8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a 
Contratada poderá sujeitar-se às seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade 
competente, garantida prévia defesa: 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes 
termos. 

d) 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, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
anterior. 
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ANEXO II – MODELO 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016.2020 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
   Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) 
.........................................., portador(a) da Identidade n.º....................................... 
CPF................................................, a participar da Licitação n.º........../2020, Modalidade 
Pregão Presencial, instaurada pelo município de Aragoiânia, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa.........................., bem como formular lances verbais, 
recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do credenciante: 
RG: 
CPF: 
Telefone: 
Celular: 
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ANEXO III – MODELO 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016.2020 
DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS  

 
 
 
   Declaro para fins de participação neste Pregão, e sob as penas da lei, 
que a empresa .........................., inscrita no CNPJ sob n.º.................................................., 
não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a 
declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo com o § 2º do art. 32 
da Lei 8.666/93. 
  
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do diretor ou representante: 
RG: 
CPF: 
Telefone: 
Celular: 
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ANEXO IV – MODELO 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016.2020 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 
 
 
 
   ..............................(empresa) neste ato representada por 
..............................(identificar)............................declara, para fins do disposto no inciso V, do 
artigo 27 da Lei n.º 8666/93, a não-realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.  
  
 
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do diretor ou representante: 
RG: 
CPF: 
Telefone: 
Celular: 
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ANEXO V – MODELO 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016.2020 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
   .............................(nome/razão social) inscrita no CNPJ 
n…..........................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a)............................................................declara, para fins do disposto no Edital de Licitação 
n.º .........../2020, Modalidade Pregão Presencial, sob as sanções administrativas cabíveis e 
sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do at. 3º da 
Lei Complementar n.º 123/06. 
 
 
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do diretor ou representante e do contador da empresa licitante. 
RG: 
CPF: 
Telefone: 
Celular: 
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ANEXO VI – MODELO 
MODELO DE PROPOSTA 

Edital de Licitação n.º 016.2020 
 
(Identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa do licitante) doravante denominado (Licitante), para 
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (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. 
 
Segue a nossa proposta, cujo prazo de validade é de XXX (XXX) dias: 
 

ITEM UND QTDE ESPECIFICAÇÃO MARCA V. UNIT V. TOTAL 

       

       

       

       

 
  -------------------, --------de-------------de 2020.  
 
    
__________________________________________________________________ 
 (Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA 
E GÁS GLP ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
ARAGOIANIA E A EMPRESA------------NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
O ..., neste ato denominado Contratante, com sede na ..., inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ..., 
representada pelo seu Gestor Sr. ..., e a empresa ..., inscrita no CNPJ sob o n.º ../-, 
estabelecida na ..., doravante denominada simplesmente Contratada, neste ato 
representado pelo(a) Sr(ª)..., portador(a) da cédula de identidade nº... , CPF n.º... , têm entre 
si justo e avençado, e celebram o presente contrato para fornecimento de Água e Gás GLP 
que serão utilizados pelo Município de Aragoiânia, nos termos e especificações do Edital de 
Licitação de nº 016.2020, modalidade Pregão Presencial, constante do Processo nº XXX, 
sujeitando-se a Contratante e a Contratada às normas disciplinares da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem como objeto a 
contratação de empresa para a aquisição de Galão de Água de 20 Lt e Gás GLP com 
composição básica de propano e butano, acondicionado em botijão de 13 kg, sem 
vasilhame para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste município, 
observadas todas as especificações e condições estabelecidas no Edital nº 016.2020 e seus 
Anexos, modalidade Pregão Presencial, e na proposta comercial ofertada pela Contratada, 
constantes do Processo nº XXX, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO - O valor do contrato é de R$ (XXX), 
incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal, sendo 
distribuído da seguinte forma: 
 

ITEM UND QTDE ESPECIFICAÇÃO  MARCA V. UNIT V. 
TOTAL 

       

       

       

       

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA - As despesas decorrentes deste contrato 
correrão, neste exercício, à conta das seguintes dotações orçamentárias: XXXXXXXX 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência deste contrato é de XXX 
(XXX) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado ocorrendo a 
existência de saldo dos produtos e materiais contratados, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93, com eficácia após a sua publicação no placar da Prefeitura Municipal de 
Aragoiânia.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS - Os preços deste Contrato, desde 
que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da 
proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do IPCA – 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12 (doze) meses. 
§ 1º - Os reajustes serão precedidos de solicitação da Contratada. 
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§ 2º - Caso a Contratada não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 
§ 3º - A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis 
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 
vantajosa. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento referente ao fornecimento 
devidamente executado será efetuado em até 30 (trinta) dias, após protocolização e 
aceitação da Nota Fiscal/Fatura correspondente devidamente atestada pelo gestor do 
contrato. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões de 
regularidade Fiscal e Trabalhista, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data 
de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais. 
 
§ 1º - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o 
prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
§ 2º - Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros 
simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do 
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Contratada. 
§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a 
compensação financeira. 
§ 4º – A Contratante reserva-se o direito de recusar ao pagamento se, no ato da atestação, 
a prestação de serviços e/ou fornecimentos não estiverem de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO GESTOR DO CONTRATO - Nos termos do artigo 58, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, a fiscalização e a gestão do presente contrato serão realizadas pelo 
servidor indicado em Portaria anexa. 
 
§ 1º - O servidor designado para fiscalizar a execução do objeto contratado pode sustar 
qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, 
sempre que essa medida se tornar necessária. 
§ 2º - A Contratada deve manter preposto, aceito pela Administração da Contratante, 
durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
§ 3º – O servidor indicado para acompanhar a execução do objeto contratado anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
§ 4º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS - a Contratada deverá oferecer 
garantia dos produtos e materiais fornecidos, da seguinte forma: 
 
 a) Sendo constatado quaisquer tipos de vícios nos produtos e materiais que os tornem 
impróprios para o uso, sem quaisquer ônus para a Contratante, a Contratada, às suas 
expensas, estará obrigada a: 
a) substituir o produto impróprio; 
b) corrigir eventuais falhas no fornecimento; 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Obrigações da 
Contratante: 
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I - comunicar à Contratada qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
fornecimento; 
II - proporcionar as facilidades necessárias ao bom desempenho do objeto contratado; 
III - fiscalizar a execução do fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou 
desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 
especificadas; 
IV - designar servidor para acompanhar a execução do Contrato; 
V - rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o Contrato; 
VI - efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Obrigações da 
Contratada: 
I - executar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições contratadas; 
II - garantir, na execução do fornecimento, a entrega de produtos e materiais íntegros, livres 
de adulteração; 
III - submeter-se à fiscalização da Contratante os fornecimentos executados; 
IV - substituir os produtos e materiais considerados inadequados pela Contratante, sem 
custos adicionais para a Contratante; 
V - responder pelos danos causados diretamente à Contratante, por sua culpa ou dolo, 
quando da execução do fornecimento em apreço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 
VI - Substituir, por sua conta, no todo ou em parte, o produto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes; 
VII - apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência dos 
produtos e materiais fornecidos; 
VIII - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução do contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo; 
IX - a Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, cumprindo todas as determinações e especificações 
constantes do Edital de Licitação de nº XXX/2020 e seus Anexos, independentemente de 
transcrição; 
X - manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
- Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da 
prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal nº 8.666/93, a prática dos 
atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520/02, ou em dispositivos de normas que 
vierem a substituí-los. 
 
§ 1º - À Contratada, que incorra nas faltas referidas nesta cláusula, aplicam-se, segundo a 
natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções 
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93, e no art. 7º da Lei federal nº 
10.520/02; 
§ 2º - Nas hipóteses previstas no § 1º desta cláusula, o interessado poderá apresentar sua 
defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação do ato, sendo facultada a 
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que 
as indicou. 
§ 3º - A inexecução contratual, total ou parcial, inclusive por atraso injustificado no 
cumprimento do ajuste, sujeitará a Contratada, além das sanções referidas no § 1º desta 
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cláusula, à multa, calculada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 
 
 a) Em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do 
adjudicatário em firmar o contrato dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua 
convocação: 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato; 
 b) Em caso de descumprimento parcial da obrigação: multa proporcional à parcela do 
fornecimento não entregue, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação não 
adimplida; 
 c) Multa moratória de 0,3% (três décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 
atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por dia subsequente ao trigésimo, calculada 
sobre o valor da parcela do fornecimento não realizada, limitada a 10% (dez por cento) do 
valor da parte do fornecimento não cumprido. 
 
§ 4º - A critério da Contratante, as multas previstas poderão ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela 
contratada, sem prejuízo de eventual rescisão contratual. 
  
§ 5º - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores 
eventualmente devidos pela Contratante, ou ainda, poderá, em qualquer caso, ser paga 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da 
decisão ou cobrada judicialmente. 
§ 6º - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei. 
§ 7º - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 
§ 8º - As sanções de advertência, suspensão de licitar e de impedimento de contratar e a 
declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas a Contratada juntamente com a de multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
 
§ 1º - A rescisão do contrato, nos termos do Art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser: 
 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, garantido o devido processo legal, 
o contraditória e a ampla defesa; 
II - amigável, por acordo entre a parte, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Contratante; ou 
III - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
§ 2º - A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
§ 3º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA - Este contrato fica vinculado aos exatos termos e especificações 
constantes do Edital nº XXX/2020 e seus Anexos, modalidade Pregão Presencial, 
constantes do Processo nº XXX, e à proposta da Contratada, independentemente de 
transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade de Guapó-GO 
para dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, não obstante qualquer 
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mudança de domicílio que a Contratada venha a adotar, o qual expressamente aqui 
renuncia. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor, juntamente com duas testemunhas. 
 
GABINETE DO GESTOR DO xxx, Aragoiânia, em XXX de XXX de 2020. 
 
 

_____________________ 
Contratante 

_____________________ 
Contratada 

 
 
Testemunha: 
Nome: 
CPF: 
 

 
 
Testemunha: 
Nome: 
CPF: 
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