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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – CPL/SETRAP 

Nº DA LICITAÇÃO 942608 (e- licitações) 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 

horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/06/2022, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/06/2022, às 09h:30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/06/2022, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/06/2022, às 10h:00m 

 
Secretaria de Estado de Transportes – GEA/SETRAP - End. 

Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP: 68.908-130, Macapá/AP. 

 Preferencialmente por e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

Horário de expediente para informações: Das 08:00 às 13:00 horas 

(atenção no horário). Será disponibilizado o Edital também no site 

https://compras.portal.ap.gov.br. 

Os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes a este edital, 

compete ao licitante acompanhar as informações através dos sites: 

www.licitacoes-e.com.br e https://compras.portal.ap.gov.br. 

Ressalva-se que, apesar da entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 

14.133/2021, de 01.04.2021, a presente licitação será realizada com base na Lei nº 

8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022-CPL/SETRAP 

Nº da Licitação: 942608 (licitações–e) 

Processo Administrativo nº 0044.0093.2193.0005/2021-GAB/SETRAP 

SIGA nº 00008/SETRAP/2022 

TIPO: “MENOR PREÇO”  

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

 
OBJETO: Seleção de empresa especializada para a manutenção das usinas de asfalto da 

Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP/GEA. 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, juntamente com o Pregoeiro e 

equipe de apoio, designados pela Portaria nº 179/2021-SETRAP, de 29/07/2021, publicada na pág. 17 

da Seção 02 do Diário Oficial do Estado n.º 7471, de 29/07/2021, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, adotando-se o tipo de licitação “menor preço”, tendo como critério de 

adjudicação por lote único, e elegendo-se como regime de execução do contrato a empreitada por 

preço unitário, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação em todas as suas fases nos termos da Lei n.º 10.520/2002, Lei 

Complementar n° 123/2006, Decreto n.º 5.450/2005, Decreto Estadual n.º 2.648/2007 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993, legislação e normas correlatas e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

Ressalta-se que, apesar da entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, em 01 de 

abril de 2021 a presente licitação será realizada com base nos dispositivos da Lei 10.520/2002 

usando subsidiariamente a Lei 8666/93 e demais legislações citadas no preâmbulo do edital. 

 

A participação nesta licitação ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da 

senha privativa da licitante e em conformidade ao que prescreve o Edital. 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de 

preços, recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo 

discriminados: 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/06/2022, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/06/2022, às 09h:30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/06/2022, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/06/2022 às 10h:00m. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário. 

 

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para 

todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro do sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

Assim, informamos que o edital se encontra devidamente publicado e disponível no site 

https://compras.portal.ap.gov.br e site www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

Macapá (AP), 01 de junho de 2022. 

 
 

José Ronaldo Mota Rachid 
Pregoeiro da CPL/SETRAP 

Portaria nº 179/2021 – SETRAP 
 
 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário de Estado de Transportes  do Amapá 

Decreto nº 0795/2018

http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ - SETRAP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-CPL/SETRAP 

Nº da Licitação: 942608 (licitações – e) 

Processo Administrativo n.° 0044.0093.2193.0005/2021-GAB/SETRAP 

SIGA nº 00008/SETRAP/2022 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES – SETRAP, órgão da Administração Direta, com sede na BR 210, Km 0, São Lázaro, 

Macapá-AP, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela Portaria nº 179/2021- 

SETRAP, de 29/07/2021, publicada no dia 29/07/2021, Diário Oficial do Estado nº 7471, Seção 02, 

torna público, para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, fará 

licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, tendo como 

critério de adjudicação por lote único, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de 

empreitada por PREÇO UNITÁRIO, em sessão pública, por meio do site www.licitacoes-e.com.br, 

mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. O 

procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e suas alterações, Lei 

Complementar Estadual nº 108/2018, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 

3.313/2016, Decreto Federal nº 8.538/2015, e da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078 – CDC), e subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 

legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Ressalva-se que, apesar da entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a presente 

licitação será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e demais legislações 

citadas no preâmbulo do Edital. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/06/2022, às 08:00m 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/06/2022, às 09h:30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/06/2022, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/06/2022, às 10h:00m. 

 
Não havendo expediente ou o correndo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que, 

não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para 

todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro do sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Seleção de empresa especializada para a manutenção das 

usinas de asfalto da Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP/GEA, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 02 itens, conforme constante no item 2 

do Termo de Referência, anexo I deste edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os 

itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do lote, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. A contratação do presente objeto dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, Decreto Estadual n.º 

2.648/07, Decreto Federal nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal n.º 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 
 

Estrutura Programática: 21.101.26.782.0030.2083 (Execução de serviços de recapeamento em 

vias urbanas, executadas por Administração Direta) 

Fonte: 0.1.01 (Recursos de Transferência da União – RTU) 

Natureza da Despesa:         3.3.90.30 (Material de consumo) R$ 300.000,00 

3.3.90.39 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) R$ 551.581,24 

Valor Estimado: R$ 851.581,24 (Oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e 

um reais e vinte e quatro centavos). 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 

S/A, sediadas no País. 

3.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial dos sites www.licitacoes- 

e.com.br ou www.bb.com.br, opção "Acesso Identificado". 

http://www.bb.com.br/
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3.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

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

transação efetuada diretamente ou por seu representante, nãocabendo à SETRAP ou ao Banco do 

Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

3.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. 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. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução 

ou liquidação, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste Edital; 

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.6.1. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em 

consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa 

participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
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Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 

dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.5. 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. 

4.6. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 

qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.6.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 

dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.8. estão disponíveis nos anexos 02, 03 e 05 do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os Licitantes encaminharão por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43 

§1º da LC nº 123 de 2006. 

5.3. A etapa do encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação será encerrada 

com a abertura da sessão pública. 

5.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

5.5. O licitante declarará em campo próprio do sistema o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade da sua proposta com as exigências do edital. 

5.6. A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas no 

Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. 
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5.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.8. Na etapa de apresentação da proposta e documentos de habilitação, não haverá ordem de 

classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública. 

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para a avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

5.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos em edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, 

após o encerramento do envio de lances, observados os prazos deste edital. 

5.11. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se 

for o caso; 

5.12. A proposta de preços deverá consignar expressamente o “Menor Valor Global do Lote” estando 

incluídos todos os tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas necessárias à execução do 

objeto desta Licitação; 

5.13. Qualquer elemento, símbolo ou expressão que possibilite a identificação da licitante na sua 

proposta informada inicialmente no sistema, importará automaticamente na sua desclassificação, sem 

prejuízo das sanções legais e das previstas no edital. 

5.14. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital; 

5.15. As propostas devem atender integralmente aos anexos deste edital; 

5.16. O preço deverá ser expresso em Real (R$); 

5.17. A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data de abertura do certame. 

5.18. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração das 

propostas. 

5.19. No campo destinado à descrição do objeto, não havendo informação adicional, em 

atendimento à exigência do sistema, basta que a licitante declare que a proposta está de acordo com 

o edital. 

5.20. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e a aceitação de todas as 

regras do certame, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto do contrato em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando necessário 

à sua substituição. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada, de acordo com o Decreto nº 10.024, de 2019, na data, 

horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sendo 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO LOTE. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

aproximadamente ser de 2% (dois por cento). 

6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 

(cinco) segundos e o intervalo entre lances dos licitantes não poderá ser inferior a 5 (cinco) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração mínima de (10) dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 
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6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

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

6.20. Em relação à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada 

a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
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da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos serviços: 

6.25.1.1. prestados por empresas brasileiras; 

6.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

6.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 

6.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 

6.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

licitantes. 

6.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4h (quatro horas), 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

6.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

7.1.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 

45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do 

Governo Federal, Estadual e/ou municipal, para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo 

diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado; 

7.1.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, 
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até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 

do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar 

n° 123, de 2006; 

7.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme 

artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do 

lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes (TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário). 

7.2. A proposta deverá ser construída em planilha própria, identificada com os dados do proponente, 

preferencialmente conforme o layout da planilha do orçamento-base da contratante, excluindo-se as 

colunas “CUSTOS” e “REF. DO CUSTO”. 

a) Os preços unitários estipulados no orçamento podem variar para valores menores, visto que os 

preços unitários definidos no orçamento-base do Termo de referência são máximos; 

b) Para o caso específico do subitem 13.2. (PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS) do 

Termo de Referência, os valores não deverão variar na proposta apresentada. 

c) Para o caso específico do item 8 (Remuneração sobre equipamentos ), do Termo de Referência, 

anexo I deste edital, o percentual pode variar para menor, devendo ser calculado sobre a soma dos 

preços totais dos itens 3, 4, 6 e 7, do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

7.3. Exigível a apresentação de planilhas de composição de custos unitários para os serviços 

previstos no item 5 do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

7.4. Exigível a apresentação de planilhas de Composição de BDI, conforme o Termo de Referência, 

anexo I deste edital, que definem os BDIs para serviços e para materiais, usados no orçamento 

apresentado; 

a) Os BDIs são diferenciados para os itens de “Serviços” e “Materiais” devendo serem usados de 

forma correspondente, aplicando-se cada um no respectivo tipo de custo; 

b) Nos BDIs, os impostos PIS, COFINS e ISS não deverão sofrer variação, pois são impostos de 

percentuais fixos, em regra. Exceção para otantes do SIMPLES ou modalidade tributária especial, 

quando a alteração desses impostos no BDI deve ser compatível com as alíquotas previstas em lei, 

que a empresa está obrigada a recolher; 

c) Os BDIs para Serviços e Materiais apresentados nos anexos, são referenciais. 

7.5. Exigível a apresentação de Cronograma Físico-Financeiro, à exemplo do Anexo constante no 

Termo de Referência, anexo I deste Edital, com a distribuição uniforme ao longo de 12 (doze) meses. 

7.6. Os modelos da proposta de preço estão disponíveis nos anexos 02, 03 e 05 do Termo de 

Referência, anexo I deste edital. 

7.7. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha 

de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, 

conforme anexo deste Edital. 

7.8. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 
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exclusivamente via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com 

os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento 

da aceitação do lance vencedor. 

7.9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017, que: 

7.9.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

7.9.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

7.9.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

7.9.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário) ou que apresentar preço manifestadamente inexequível. 

7.9.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 

lance que: 

7.9.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

7.9.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

7.10. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 

7.10.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos 

lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos 

não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 

9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 

2017); 

7.10.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 

contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 5/2017); 

7.10.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou 

congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 

2.746/2015 - Plenário); 

7.10.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044.0093.2193.0005/2021-GAB/SETRAP 

SIGA Nº 00008/SETRAP/2022 

Estado do Amapá - Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

 End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908-130, Macapá-AP 
Edital Pregão Eletrônico nº 003/2022-CPL/SETRAP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 

claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a 

comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha 

(Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário); 

7.10.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 

7.10.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer 

contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara). 

7.11. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, 

devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se 

for o caso, as providências do art. 47, caput, do Decreto n.º 10.024, de 2019. 

7.11.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão 

glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório. 

7.12. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 

Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais. 

7.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, 

de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

7.14. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 

análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a 

realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

7.15. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

7.15.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

7.16. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro), sob a pena de não aceitação da 

proposta. 

7.16.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.16.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 

custo readequadas com o valor final ofertado. 
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7.17. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

7.18. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 

Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também 

quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

7.19. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não 

haja majoração do preço. 

7.19.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

7.19.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

7.20. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.21. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.22. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

7.23. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoas jurídicas poderão haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (duas) horas, sob a pena de 

inabilitação. 

8.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

8.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

8.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

8.7. Habilitação jurídica: 

8.7.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.7.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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8.7.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

8.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

8.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

8.7.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

8.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.8.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.8.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.8.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.8.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.8.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.8.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e ou estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.9. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.9.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante; 

8.9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
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OBS: a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser 

relativizada, a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar de licitações públicas, 

desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua capacidade econômica. 

8.9.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.9.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.9.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

8.9.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 

pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.10. Qualificação Técnica: 

8.10.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica, a empresa deve apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Registro de inscrição da pessoa jurídica na entidade competente, relativa à atividade de 

manutenção industrial ou atividade compatível; 

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, como responsável técnico, 

engenheiro mecânico industrial ou atividade compatível; 

b.1.) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame. 

c) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
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8.10.2. Deve ainda apresentar equipe técnica mínima, na forma que segue: 

8.10.2.1. Declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica mínima exigida, e; 

8.10.2.2. Relação explícita dos profissionais, informando nome completo e qualificação, 

conforme exigência da Equipe Técnica mínima, abaixo: 

I.01 (um) engenheiro mecânico; 

II.01 (um) montador industrial; 

III.01 (um) eletricista industrial. 

8.10.3. Deve declarar formalmente que possui disponível as seguintes instalações, veículos e 

equipamentos: 

I. Oficina coberta, fechada, piso em concreto, situada em Macapá/AP ou Santana/AP, 

especificando o endereço; 

II. Veículo tipo picku-up leve, com até 04 (quatro) anos de fabricação; 

III. Prensa hidráulica 20 (vinte) ton; 

IV. Talha manual com capacidade para 05 (cinco) ton; 

V. Guincho girafa hidráulico móvel 2,0 ton; 

VI. Macaco hidráulico tipo garrafa 10 (dez) ton; 

VII. Equipamentos de pintura a ar comprimido; 

VIII. Conjunto de solda elétrica; 

IX. Conjunto de oxi-corte; 

X. Esmeril elétrico industrial de bancada; 

XI. Lavadora de alta pressão; 

XII. Furadeira manual industrial; 

XIII. Esmerilhadeira manual industrial; 

XIV. Policorte manual industrial; 

XV. Bomba de lubrificação manual 10 (dez) kg; 

XVI. Multímetro; 

XVII. Alicate amperímetro. 

8.10.4. A contratante, para verificação da veracidade das declarações, poderá visitar as instalações 

da oficina, verificando ainda a sua adequação às atividades de manutenção. 

8.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

8.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
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tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

8.13. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

8.17. Como documentação de habilitação complementar, o licitante apresentará as seguintes 

declarações: 

8.17.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO IV). 

8.17.2. que está ciente e que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias (ANEXO V); 

8.17.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores (ANEXO VI); 

8.17.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição (ANEXO VII); 

8.17.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 (ANEXO VIII). 

8.17.6. declaração da empresa em papel timbrado, informando sobre os equipamentos, 

aparelhamento e de todo o pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização dos serviços 

(ANEXO IX); 

8.17.7. declaração de que a empresa licitante está apta a realizar a prestação dos serviços 

imediatamente após a assinatura do contrato (ANEXO X); 

8.18. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 
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8.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

9. DA VISTORIA 

9.1. As empresas licitantes, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor 

responsável; 

9.1.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total 

responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 

(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternavas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob a pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de 30 

(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
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homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Item 9 e 19, respectivamente, do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

15. DO TERMO DE CONTRATO 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de 

Contrato. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob a pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual. 

15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF e/ou à PGE/AP para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do 

art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 

no item 20 do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de fiscalização e de aceitação do objeto e estão previstos nos itens 4.4 e 4.5 do 

Termo de Referência, anexo I deste edital. 

18. REGRAS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1. As regras acerca das regras gerais para prestação dos serviços são as estabelecidas no item 6 

do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 7.1 e 7.2, 

respectivamente, do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 21 do Termo de Referência, 

anexo I deste Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Pela inexecução do contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa em regular 

procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

22.1.1. ADVERTÊNCIA, sempre fundamentada e por escrito, endereçada à Executora dos serviços, 

será indicada nos seguintes casos: 

a) Atraso na execução dos serviços; 

b) Irregularidade técnica na execução dos serviços; 

c) Inobservância das normas e regulamentos definidos para os serviços; 

d) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à Prestadora 

de Serviço; 

22.1.2. MULTA, sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e 

percentuais: 

a) Para os casos de atraso injustificado na conclusão de determinado serviço – multa de 5% 

(cinco por cento) ao mês, calculado sobre o valor orçado para o respectivo serviço; 

b) Pela falta ou atraso na prestação de garantia técnica – 10% (dez por cento) do valor total 

estipulado para o respectivo serviço; 

c) Pelo descumprimento de qualquer das demais obrigações – após notificada e vencido o prazo 

para regularização da falha – multa da R$ 500,00 ao dia, pelo período em que se verificar a 

irregularidade; 

d) Abandono ou desistência imotivada do contrato – caracterizando inexecução parcial – multa de 

5% (cinco por cento) do saldo total remanescente do contrato; 

e) Inexecução total do contrato – multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

22.1.3. Suspensão de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração 

estadual, por prazo máximo de 2 anos. 

22.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administrar, nos termos do art. 

87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. 

22.1.4.1. 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. 

22.1.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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22.1.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

22.1.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando- 

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br ou por petição protocolada no endereço Secretaria de Estado de 

Transportes – SETRAP/GEA - End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP: 68.908-130, 

Macapá/AP, departamento de protocolo desta Secretaria. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a Administração. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br/ 

e https://compras.portal.ap.gov.br/ também poderá ser lido e/ou obtido (em mídia) no endereço 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA - End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, 

CEP: 68.908-130, Macapá/AP, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

24. PARTES INTEGRANTES DO EDITAL 

24.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

24.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

24.4. ANEXO IV – Modelo de declaração de me/epp/mei; 

24.5. ANEXO V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

24.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 

24.7. ANEXO VII – Modelo de declaração do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93; 

24.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 

24.9. ANEXO IX – Modelo de declaração da empresa em papel timbrado, informando sobre as 

instalações físicas, equipamentos, aparelhamento e de todo o pessoal técnico, adequados e 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://compras.portal.ap.gov.br/
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disponíveis para a realização dos serviços; 

24.10. ANEXO X – Modelo de declaração de que a empresa licitante está apta a realizar a prestação 

dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato. 

 

 

José Ronaldo Mota Rachid 

Pregoeiro CPL/SETRAP 

Portaria nº 179/2021 

 

 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

Secretário de Estado de Transportes do Amapá 

Decreto nº 0795/2018 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
Proposta / Planilha de Formação de Preço deverá ser elaborada em conformidade com as 

especificações técnicas constantes no Anexo – Termo de Referência. 

 

 
A licitante deverá informar em conformidade o estabelecido em EDITAL, devendo conter ainda: 

 

TOTAL GERAL – R$ 
 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: será de, no mínimo, 60(sessenta) dias contados a partir da data de 

encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; 

VALOR UNITÁRIO: em ALGARISMOS para o último lance cotado; 
 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 
 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso; 
 

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusas todas as taxas, 

impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos pelo 

  /SETRAP. 

 
 

(Local), 00 de XXXXX de 2021. 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, 

COMO CONTRATANTE E A EMPRESA , 

COMO CONTRATADA PARA SELEÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

MANUTENÇÃO DAS USINAS DE ASFALTO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO 

AMAPÁ – SETRAP/GEA. 

 

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como 

outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o ESTADO DO 

AMAPÁ através da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP, CNPJ n. 

00.394.577/0001-25 Órgão da Administração Direta do Governo do Estado do Amapá, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, representada pelo seu Secretário Sr. ------------------------------------ 

---------, residente e domiciliado na cidade de Macapá, de outro lado, como CONTRATADA, a 

Empresa , representada pelo Sr. , residente 

e domiciliado na cidade de -----------, resolvem celebrar o presente CONTRATO, bem como nas 

seguintes Cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA O presente 

Contrato Fundamenta-se no Processo Licitatório (Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2022-CPL/ 

SETRAP e SIGA nº 00008/SETRAP/2022), nas disposições da Lei 10.520/2002, do Decreto 

5.450/2005, Lei nº 8.078/90, e subsidiariamente, no que couber a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, que rege as Licitações e Contratos Públicos. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente CONTRATO a Seleção 

de empresa especializada para a manutenção das usinas de asfalto da Secretaria de Estado 

de Transportes do Amapá – SETRAP/GEA, conforme especificações definidas no Edital do 

Procedimento Licitatório. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor global da presente 

contratação é de R$ ( ), sendo que pela prestação dos 

serviços descritos na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, os valores 

unitários conforme descrito abaixo: 
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3.1. Os serviços deverão ser disponibilizados em conformidade com a ordem (s) de serviços (s) a 

serem emitidas pelo fiscal do contrato, em numeração sequencial, que conterá: 

I. Identificação da usina a sofrer intervenção; 

II. O subsistema ou conjunto objeto da intervenção; 

III. O tipo de intervenção (manutenção preventiva ou corretiva); 

IV. A descrição dos serviços a serem executados; 

V. O prazo da execução; 

VI. A data da emissão. 

3.2. Para a aquisição de peças e materiais não previstos no orçamento-base do contrato, usando 

assim a VERBA existente, a EXECUTORA DOS SERVIÇOS deverá elaborar, em tempo 

precedente à emissão da OSM, o orçamento discriminado para análise e aprovação do FISCAL. 

Tal orçamento deverá ser acompanhado de, no mínimo, 03 (três) cotações de preços que 

permitam avaliar os fornecedores pessoas jurídicas – esses devidamente instalados no comércio- 

e os preços praticados. 

3.3. Para os serviços de natureza preventiva repetitiva – inspeções diárias, semanais ou mensais, 

ajustes de rotina, lubrificação, troca de óleos, filtros, limpeza, conservação e serviços correlatos 

possíveis de previsão e planejamento – as OSM serão emitidas para cada usina, tendo a duração 

do mês respectivo. 

3.4. Ao final do (s) serviço (s) descrito (s) em OSM, será elaborado o respectivo RSM, documento 

emitido pela executora de serviços, que conterá as quantidades de serviços, peças e materiais, 

diárias e demais insumos, permitindo aferir o valor total do serviço. 

3.5. No RSM, os preços unitários para aferição do valor total do serviço serão os definidos na 

proposta de preços da executora dos serviços, ou os preços do orçamento aprovado pelo fiscal, 

quando se tratarem de peças e materiais não discriminados inicialmente em contrato, conforme 

procedimento constante no subitem 3.2. deste contrato. 

3.6. No decorrer do contrato, os preços constantes dos orçamentos de peças e materiais não 

possíveis de prever, apresentados pela executora dos serviços e a serem remunerados com 

a verba existente para tal finalidade, são CIF Macapá, não cabendo qualquer acréscimo derivado 

de impostos, frete ou outro de qualquer natureza. 

3.7. O RSM deverá ter relatório fotográfico anexado pela executora dos serviços, e será datado e 

assinado pelo responsável técnico da contratada e pelo fiscal do contrato. 

3.8. O RSM só terá validade com a aprovação do fiscal. 

3.9. O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria de Estado de Transportes/SETRAP, 

ajustado no contrato, será efetuado obedecido todas as regras acima, com intervalo de 

vencimento de 30 (trinta) dias corridos. 
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3.10. O pagamento ficará condicionado à comprovação e apresentação pelo CONTRATADO ao 

CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS, FGTS E CNDT do pessoal 

empregado nos serviços. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros 

destinados a cobrir as despesas referentes a esta contratação, serão provenientes do orçamento 

da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-SETRAP/AP, conforme a seguir: 

Programa: 

  – , Elemento de Despesa:   – 

  e Fontes de Recursos: – . 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem 

Bancária, mediante depósito na conta corrente da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias 

após a entrega dos Equipamentos na Secretaria de Estado de Transportes-SETRAP, 

acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 02 (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. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste 

Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, e ficará atrelado até o 

termino da prestação dos serviços, ora objeto do presente contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: A exclusivo critério da 

CONTRATANTE, mediante justificativa da autoridade competente, nos termos da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, o contrato poderá ser prorrogado. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Entregar o objeto no prazo 

Imediato a partir do recebimento na Nota de Empenho e de acordo com as especificações do Edital 

e do Termo de Referência e ainda: 

8.1. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos serviços em apreço, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento 

pelo CONTRATANTE. 

8.2. A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, 

ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes 

de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo 

expirado o prazo. 

8.3. A reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às 

suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos, 
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incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrente de culpa da empresa 

fornecedora e dentro das especificações do fabricante. 

8.4. A evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato 

ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título. 

8.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-

se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do objeto. 

8.6. Responsabilizar - se pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições previstas no 

Termo de Referência. 

8.7. Manter RT nos serviços prestados – engenheiro mecânico, com registro e visto no CREA/AP. 

8.8. Indicar formalmente preposto para representa-lo junto à contratante, sendo este o 

responsável por adotar todas as medidas administrativas necessárias para a boa prestação dos 

serviços. 

8.9. Empregar mão de obra qualificada tecnicamente na execução dos serviços, e capacitada 

nas relações interpessoais e segurança no trabalho. 

8.10. Cumprir as disposições regulamentares e normas técnicas concernentes aos serviços 

prestados; 

8.11. Fornecer EPI aos trabalhadores, conforme legislação aplicável, exigindo e mantendo o 

controle de sua utilização, conforme o item 7.2.5. do termo de referência; 

8.12. Fornecer transporte, alimentação, seguro em grupo e exames médicos laborais; 

8.13. Pagar adicional de periculosidade aos trabalhadores diretamente envolvidos na manutenção; 

8.14. Manter veículo de serviço com a documentação regular e em perfeitas condições de 

uso, conforme previsto na legislação aplicável; 

8.15. Executar os serviços obedecendo rigorosamente as OSM emitidas pelo fiscal; 

8.16. Prestar informações à fiscalização, relativas a qualquer questão que envolva a prestação 

dos serviços ou obrigações contratuais; 

8.17. Executar os serviços usando da boa-fé, urbanidade, decoro e eficiência. 

8.18. Afastar da prestação dos serviços qualquer agente colaborador que tenha lesado os 

interesses da contratante por falta de decoro, omissão, ação dolosa e imperícia. 

8.19. Manter a guarda de máquinas e equipamentos – ou de conjuntos e subconjuntos desses 

– sob sua responsabilidade, quando estiverem em local diverso das instalações da contratante. 

8.20. Devolver à contratante conjuntos, subconjuntos, peças, materiais e acessórios, 

declarados inservíveis, quando substituídos no decorrer das intervenções de manutenção. 

8.21. Apresentar mensalmente a RSM. 

8.22. Apresentar à contratante, mensalmente, na entrega das faturas, a comprovação do 

pagamento dos salários, do recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária, dos 

trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços. 

8.23. Cumprir com as demais imposições deste instrumento contratual. 
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9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Receber e avaliar o objeto, 

pronunciando – se acerca de seu atendimento às especificações do Termo de Referência, bem 

como: 

9.1. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

9.2. Atestar no verso das notas fiscais/faturas, apresentadas pela CONTRATADA, por meio do 

fiscal designado, o efetivo fornecimento do objeto acima especificado. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO SERVIÇO: 

será verificada a sua conformidade com as especificações exigidas neste edital e no termo 

de referência, bem como as normas do fabricante. 

a) provisoriamente, para efeito para posterior verificação da conformidade do serviço/material 

com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/material e 

consequente aceitação. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA MULTA E DOS ILÍCITOS PENAIS: 

11.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada 

estará sujeita as seguintes penalidades: 

11.1.1. Advertência; 

11.1.2. Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por 

meio de Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante, no 

prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação: 

a) 5% (cinco por cento) ao mês sobre o valor orçado em caso de atraso na entrega do objeto, 

limitada a incidência de 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado para o serviço, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

c) Pelo descumprimento de qualquer das demais obrigações – após notificada e vencido o 

prazo para regularização da falha – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, pelo período 

em que se verificar a irregularidade; 
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d) Abandono ou desistência imotivada do contrato – caracterizando inexecução parcial – multa 

de 5% (cinco por cento) do saldo total remanescente do contrato. 

e) Inexecução total do contrato – multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

11.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no 

caso de falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal. 

11.1.4. No processo de aplicação de penalidades, e assegurado o direito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

11.1.5. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e judicialmente. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO: O atraso injustificado na execução do 

Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do Contrato, assim 

como, o não cumprimento pela Contratada dos termos e condições estabelecidos neste contrato 

implicará na sua rescisão, aplicando-se as penalidades previstas nos Arts. 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93 e demais leis vigentes pertinentes à matéria, sem prejuízo da multa estipulada na 

Cláusula Décima, acrescida de perdas e danos. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO: Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 

Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá-AP, com renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente contrato entrará 

em vigor a partir da data de sua assinatura e terá eficácia a partir da publicação de seu extrato no 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 

 

E por estarem justas e combinadas, as partes assinam este instrumento, por seus representantes, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o 

assinam. 

Macapá - AP, de de 2021. 
 

 

Secretário - SETRAP 
CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Empresa 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1 - RG n.º    
 

2 - RG n.º    
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI 

 
 
 

 
A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº , por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a)         , portador do Documento de Identidade nº          , inscrito no CPF sob o nº 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como     

(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 

 

  , de de 2021. 
 
 
 
 

 

(assinatura do representante legal) 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
A empresa ............, CNPJ n.º          , declara a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, 

para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico n° 

013/2021, está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, nos termos da legislação 

vigente, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

 
(Local), 00 de XXXX de 2021. 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº, sediada na (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
(Local), de de2021. 

 

Assinatura do representante legal 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044.0093.2193.0005/2021-GAB/SETRAP 

Estado do Amapá, Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

 End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908-130, Macapá-AP 
Edital Pregão Eletrônico nº 003/2022-CPL/SETRAP 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART.27 DA LEI Nº 8.666/93 

 
A Licitante ...................................................inscrita no CNPJ nº ..........................................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ..........portador (a) da Carteira de Identidade nº 

.........e do CPF nº ............ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega: 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho os 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
RESSALVA: EMPREGA MAIOR A PARTIR DE 14(QUATORZE) ANOS E MENOR DE 24 ANOS, 

NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, conforme art.428 e 429, da CLT, a chamada “COTA SOCIAL” OU 

Cota de Aprendizagem, de acordo com a Recomendação Conjunta nº 007/2018- 

MPT/PJIJ/MCP-PJIJ-STN. 

 
 
 
 
 

(Local), 00 de XXXXXX de 2022 
 
 
 

 

(nome, RG, cargo e Assinatura e carimbo do representante legal) 

 
 

Observações: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
Declaração a ser emitida pela licitante 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação da licitante) 
 

(Identificação completa do representante da licitante) 
 

Como representante devidamente constituído de      doravante denominado 

(Identificação da licitante)  para fins no disposto no (Licitante) Item do 

Edital nº declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar do Edital nº foi elaborada de maneira independente 

pelo licitante (Identificação da 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 licitação referente ao Edital nº  , por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº , não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 

  por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato no Edital quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº , não 

será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Edital nº antes da adjudicação do objeto do 

referido Edital; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº                        

não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da SETRAP 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. 

 
 

(Local), 00 de XXXXX de 2022 
 
 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa) 
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE AS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL 

TÉCNICO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE SE 

REFERE O EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2021 – CPL/SETRAP. 

 

 
Local e data. 

 
 
 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 

 
Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 

 

Declaração a ser emitida pela licitante 
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ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA À REALIZAR A PRESTAÇÃO   

DOS SERVIÇOS IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 

 
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, em papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO ............................(nome da empresa)   ...................   inscrita no CNPJ sob oi 

nº...................sediada...........(endereço completo) ..................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF 

nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a realizar a prestação dos 

serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital Pregão Eletrônico nº , destinado à 

(nome da obra ou serviços). 

 
 
 
 

LOCAL E DATA 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 


