
 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022-TP 

 

O Prefeito Municipal de Grão-Pará, Sr. HELIO ALBERTON JUNIOR, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar Tomada de Preços, cujo processo e julgamento serão realizados às 13 h, do dia 27 de 

junho de 2022, em conformidade com os preceitos da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterados pela Lei n. 

8.883/94, sob as seguintes condições: 

 

I - DO OBJETO 

O objeto do presente Processo Licitatório é a TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AGÊNCIAS DE 

CORREIOS COMUNITÁRIAS – AGCs DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, até 31/12/2022, com possível 

prorrogação da vigência contratual até o limite máximo permitido, tendo em vista tratar-se de serviços contínuos, 

conforme itens e especificações adiante descritos. 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO PREÇO 

UNITÁRIO/MÊS 

PREÇO TOTAL 

1 TERCEIRIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE 

CORREIOS COMUNITÁRIA DE 

INVERNADA – AGC 

06 meses R$ 1.420,29 R$ 8.521,74 

Total Geral R$ 8.521,74 

 

Os licitantes vencedores deste Processo de Licitação deverão prestar os serviços postais, a venda dos produtos e a 

execução das seguintes atividades: 

- recebimento e expedição de malas; 

- preparação de objetos para expedição; 

- preparação dos objetos em serviços internos; 

- arquivamento de documentos inerentes às atividades da Agência; 

- manutenção da unidade em condições de organização e limpeza; 

- devolução de malas vazias; 

- transporte de mala entre a unidade e o local de onde a carga é recebida/ expedida (parada de ônibus, por exemplo); 

- recepção e tratamento de objetos previamente selados, cujos selos não tenham sido adquiridos na Agência; e 

- colocação dos objetos na Caixa Postal Comunitária (distante até 500 metros) ou retirada de objetos de Caixa de 

Coleta. 



 

Além disso, os licitantes vencedores deste Processo de Licitação deverão realizar a distribuição de objetos de 

correspondências em domicílio e/ou em caixas postais comunitárias localizadas há mais de 500 metros das Agências de 

Correios Comunitárias.  

II - DA PARTICIPAÇÃO 

A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, combinada com a Lei n. 8.883/94 

e legislação complementar, podendo participar todas as empresas e/ou pessoas físicas com sede/domicílio no país, desde 

que satisfaçam as condições deste instrumento. 

Para participar desta tomada de preços, o licitante deverá apresentar, em envelopes separados, a documentação indicada 

no capítulo IV, e a proposta, conforme estabelecida no capítulo V, sendo os envelopes entregues na Secretaria 

Municipal da Administração e Fazenda, na data e local fixados.  

Poderão participar desta licitação todas as empresas e/ou pessoas físicas que tenham efetuado inscrição prévia como 

Prestador de serviços deste objeto junto à Prefeitura Municipal. 

Os licitantes não cadastrados ou com cadastro desatualizado ou vencido deverão atender ao que dispõe o artigo 22, 

parágrafo 2º, da Lei n. 8.666/93, cadastrando-se como Prestador de serviços deste objeto até 03 (três) dias antes da data 

prevista para a abertura dos envelopes de habilitação e proposta. 

Não poderão participar desta licitação, as empresas e/ou licitantes que tiverem contratos rescindidos pela Prefeitura, que 

tiverem seus cadastros cancelados, que tenham sido declaradas impedidas de se cadastrarem, licitarem ou contratarem 

com a Prefeitura, enquanto perdurar o impedimento, que tenham seus cadastros suspensos, que tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação. 

III - DOS PRAZOS/ENTREGA 

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.  

Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente. 

Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

IV - DA HABILITAÇÃO 

Os documentos a serem apresentados à Comissão de Licitação, através do Envelope n. 1, são os seguintes: 

4.1. HABILITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: 

4.1.1 Documentos de Qualificação:   

4.1.1.1. CÓPIA DO CPF;  

4.1.1.2. CÓPIA DO RG;  

4.1.1.3. CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR;  

4.1.1.4. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL; 

4.1.1.5. COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

4.1.2. REGULARIDADE FISCAL:  

4.1.2.1. Certidão Negativa de Débitos Municipal; 



 

4.1.2.2. Certidão Negativa de Débitos Estadual; 

4.1.2.3. Certidão Negativa de Débitos Federal. 

4.1.3.  HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

4.1.3.1.Demais documentos que comprovam a melhor técnica do licitante, tais como comprovante de conclusão de 

Ensino Superior na área de Administração ou Secretariado Executivo dentre outros documentos que ensejam a melhor 

técnica. 

4.1.4. DECLARAÇÕES:  

4.1.4.1. Declaração, assinada por quem de direito, da inexistência de fato impeditivo superveniente à habilitação, 

conforme modelo (ANEXO 02 deste Edital).  

4.1.5. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL: 

4.1.5.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Grão-Pará em nome da licitante, em conformidade 

com o parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93. 

4.1.6. TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL: 

4.1.6.1. Caso o licitante não se faça representar no certame de abertura da licitação e queira contribuir com a agilidade 

do processo, deverá apresentar Declaração de Renúncia ao prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei n. 8.666/93, 

conforme modelo (ANEXO 04 deste Edital).   

4.2. HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA:  

4.2.1 Documentos de Qualificação:   

4.2.1.1. Contrato Social e suas alterações e/ou Consolidação Contratual; 

4.2.1.2. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

4.2.1.3. Indicação por Declaração do profissional que será colocado à disposição do Município para execução dos 

serviços pretendidos; 

4.2.1.4. Comprovante de conclusão do Ensino Médio do funcionário indicado. 

4.2.2 REGULARIDADE FISCAL:  

4.2.2.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

4.2.2.2. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

4.2.2.3 Certidão Negativa de Débitos Federais; 

4.2.2.4 Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

4.2.2.5 Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

4.2.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

4.2.3.  HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

4.2.3.1. Comprovação documental da melhor técnica do licitante, com a comprovação de que o funcionário indicado 

tenha concluído Ensino Superior na área de Administração ou Secretariado Executivo dentre outros documentos que 

contemplem a melhor técnica. 



 

4.2.4. DECLARAÇÕES:  

4.2.4.1. Declaração, assinada por quem de direito, da inexistência de fato impeditivo superveniente à habilitação, 

conforme modelo (ANEXO 02 deste Edital).  

4.2.5. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL: 

4.2.5.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Grão-Pará em nome da licitante, em conformidade 

com o parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93. 

4.2.6. TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL: 

4.2.6.1. Caso o licitante não se faça representar no certame de abertura da licitação e queira contribuir com a agilidade 

do processo, deverá apresentar Declaração de Renúncia ao prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei n. 8.666/93, 

conforme modelo (ANEXO 04 deste Edital).   

4.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) 

dias corridos da data prevista para apresentação das propostas, exceto Atestado(s).  

4.4 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante.  

4.5. Os licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação exigida neste item 

serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da Licitação, sem direito a qualquer reclamação ou à 

indenização.  

4.6. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria Comissão de Licitações, 

se os dados existirem em outro documento.  

4.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Administração a licitante que os tendo 

aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o 

viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

4.8. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada em conformidade com artigo 41, 

parágrafo 1º, da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

4.9. Os documentos exigidos deverão ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado e inviolado, 

timbrado e/ou identificado com nome, endereço e CPF, do licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 -  HABILITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022-TP 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

NOME DO PROPONENTE:................................ 

Observação: Todos os documentos poderão ser apresentados em cópias autenticadas por cartório competente. A 

Comissão de Licitação também poderá proceder a autenticação das cópias, desde que sejam apresentados os originais 

para conferência. 

V - DA PROPOSTA 

5.1. Deverá ser apresentado um Envelope n. 2, devidamente fechado e inviolado, contendo a proposta de preços em 01 

(uma) via, conforme segue:  



 

5.1.1. Carta Proposta de Preços - A Carta Proposta de Preços deverá ser assinada e poderá ser feita conforme Modelo 

constante do Anexo 03 e deverá ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou 

ressalva, e conter:  

a) qualificação do licitante (em caso de pessoa física: nome, endereço, CPF, RG do licitante, número do telefone etc; em 

caso de pessoa jurídica: nome, endereço, CNPJ do licitante, número do telefone etc);  

b) data;  

c) preço unitário e total grafados em algarismos, e o preço global grafado em algarismos e por extenso, não podendo 

ultrapassar o valor global proposto para esta Licitação, respeitados os valores unitários da Cláusula Primeira deste 

Edital; 

d) os valores monetários deverão ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando-se as 

demais; 

e) o preço global proposto deve computar todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem 

como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os 

serviços referentes a este Edital;  

f) prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissão;  

f.1) as propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação durante o período de validade das mesmas.  

5.2. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do certame deste Edital de Licitação.  

5.3. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e, à licitante inadimplente, serão aplicadas as penalidades 

previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e demais alterações posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, 

parágrafo 6º, do mesmo Diploma Legal.  

5.4. A proposta da licitante deverá ser elaborada, levando-se em consideração que a Prestação de Serviço deverá 

ocorrer, no caso do item 1, na Localidade do Distrito de Invernada, devendo ser executados os serviços dentro da 

melhor técnica possível. 

5.5. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste 

Edital de Licitação, seja no aspecto formal e no seu conteúdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequíveis 

nos termos do artigo 48 da Lei n. 8.666/93 e demais alterações posteriores.  

5.6. Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos 

Envelopes 1 e 2.  

5.7. Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital de Licitação, nem as propostas 

que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta mais barata. 

5.8. A Proposta de Preços deverá ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado e inviolado, 

timbrado e/ou identificado em seu exterior com os dados do licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes 

dizeres:  

ENVELOPE N. 02 -  PROPOSTA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 10/2022-TP 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

NOME DO PROPONENTE: .................................................. 



 

  

VI - REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE.  

6.1. É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, o licitante, devidamente 

credenciado e identificado.  

6.2. Durante os trabalhos, só será permitida manifestação oral ou escrita dos licitantes credenciados.  

VII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta serão abertos no dia 27 de junho de 2022, às 13 h, 

pela Comissão Municipal de Licitação, nas dependências da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, no 

prédio da Prefeitura Municipal, situado na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará. Recomenda-se aos 

licitantes que estejam no local 15 (quinze) minutos antes do horário previsto. 

Para participarem da reunião, os licitantes deverão estar legalmente representados, conforme descrito na Cláusula VI 

deste Edital, devendo as credenciais serem apresentadas em separado dos envelopes. 

O licitante somente participará da sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas, uma vez certificada sua 

habilitação. Recursos às habilitações suspendem a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas. 

A reunião de licitação de desenvolverá como segue: 

7.1. Abertura da reunião; 

7.2. Recebimento pela Comissão dos envelopes de habilitação e proposta; 

7.3. Credenciamento dos licitantes presentes; 

7.4. Abertura dos envelopes de habilitação (envelope 01), devendo os membros da Comissão de Licitação e todos os 

licitantes rubricarem os documentos apresentados; 

7.5. Apreciação e avaliação dos documentos apresentados; 

7.6. Proclamação dos nomes das empresas cujas habilitações forem aprovadas; 

7.7. Devolução dos envelopes contendo as propostas, devidamente fechados, aos licitantes julgados inabilitados, desde 

que não tenha havido recurso; 

7.8. Lavra-se a ata de recebimento da documentação, que deverá ser assinada pela Comissão e todos os licitantes 

presentes; 

7.9. Interposto recurso, a reunião será suspensa até o julgamento, sendo comunicados os licitantes do seu conteúdo e 

decisão, bem como do reinício dos trabalhos; 

7.10. Não tendo sido interposto recurso quanto à habilitação, o que será entendido como desistência e constará em ata, 

serão abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados; 

7.11. As propostas serão rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão; 

7.12. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo, sendo vedada a posterior inclusão de documentos ou 

informação que deveria constar na habilitação ou na proposta; 

7.13. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão; 



 

7.14. Lavra-se a ata de recebimento e abertura das propostas, na qual constarão os nomes dos licitantes, preços e outras 

ocorrências significativas ao julgamento, sendo a ata assinada por todos os presentes. 

VIII - DO JULGAMENTO 

O julgamento das propostas ocorrerá após a sua abertura ou em data posterior, a critério da Comissão de Licitação. A 

Comissão poderá marcar novo prazo para julgamento, dependendo da complexidade da matéria e da quantidade de 

propostas, compatíveis com as exigências ao trabalho. No julgamento das propostas, a Comissão levará em conta os 

preços estipulados por este Edital, sendo desclassificados pela Comissão os licitantes que apresentarem preços 

superiores ou inferiores aos valores unitários e globais estabelecidos por este Edital. 

Para efeito de julgamento, será observado o critério de MELHOR TÉCNICA, atendidas as especificações básicas 

deste Edital e à seguinte pontuação com relação à Habilitação Técnica: 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica para comprovação de que o licitante possui em seu quadro de funcionários 

alguém a ser indicado nesta Licitação, por meio de Declaração, que já tenha efetuado serviços semelhantes aos serviços 

objeto deste Edital, ou, no caso de pessoa física, que o próprio licitante comprove já ter efetuado serviços semelhantes 

aos serviços objeto deste Edital: Pontuação – 15 pontos; 

b) Comprovação documental da melhor técnica do licitante, com a apresentação de comprovante de que o funcionário 

indicado tenha concluído Ensino Superior na área de Administração ou Secretariado Executivo, ou, no caso de pessoa 

física, que o próprio licitante comprove documentalmente a conclusão do Ensino Superior na área de Administração ou 

Secretariado Executivo: Pontuação – 15 pontos; 

c) Comprovação documental da melhor técnica do licitante, com a apresentação de comprovante de que o funcionário 

indicado tenha concluído Ensino Superior em outra área, com exceção à área de Administração ou Secretariado 

Executivo, ou, no caso de pessoa física, que o próprio licitante comprove documentalmente a conclusão do Ensino 

Superior em outra área, com exceção à área de Administração ou Secretariado Executivo: Pontuação – 10 pontos; 

d) Outros documentos comprobatórios da melhor técnica admitidos a juízo da Comissão de Licitação: Pontuação – 5 

pontos para cada documento aceito. 

Na hipótese de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão de Licitação aplicará o que dispuser a Lei 

n. 8.666/93. 

À Comissão Municipal de Licitação, reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, no todo ou em 

parte, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente Edital, dispensar 

formalidades omitidas ou relevar irregularidades sanáveis.   

IX - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços iniciar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato, no máximo, até o dia 31 de dezembro 

de 2022, com possível prorrogação da vigência contratual até o limite máximo permitido, tendo em vista tratar-se de 

serviços contínuos. 

X - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O faturamento deverá ser feito em nome do Município, e o pagamento será efetuado, mensalmente, conforme repasse 

da Agência de Correios e Telégrafos, mediante comprovação de prestação dos serviços. 

XI - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros serão atendidos por dotação do orçamento ordinário e vinculado municipal vigente, classificada 

e codificada sob n.: 

03.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.0.1.00.5000 - Aplicações Diretas  



 

XII - DA ADJUDICAÇÃO 

Após o exame do presente processo de licitação, verificando-se o atendimento às normas legais deste Edital, na 

classificação das empresas e propostas, o Município de Grão-Pará poderá, a seu critério, adjudicar o fornecimento ao 

licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar. O licitante vencedor será convocado para a assinatura do 

contrato após a homologação e adjudicação do Processo Licitatório, sendo o futuro Contrato firmado em conformidade 

com os termos da Minuta do Contrato, conforme descrito no Anexo 01, parte deste Edital. 

XIII - DO REAJUSTE 

O contrato não sofrerá reajuste monetário, exceto se a solicitação de aditivo contratual estiver amparada pela Lei 

8.666/1993, e se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS aumentar o repasse ao Município de 

Grão-Pará, para a manutenção das Agências de Correios Comunitárias – AGCs. 

XIV - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

A Prefeitura poderá revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. 

XV - DOS RECURSOS 

Os prazos para interpor recursos serão de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 

conforme preceitua o artigo 109, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

XVI - OMISSÕES, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou força maior, serão resolvidas pela 

Comissão de Licitação com registro em ata. 

XVII - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte para dirimir todas as questões deste Processo Licitatório, que não 

forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil. 

XVIII - DAS SANÇÕES 

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará o licitante às sanções administrativas previstas na Seção 

II, do Capítulo IV, da Lei Federal n. 8.666/93. 

XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

19.1. A Comissão de Licitações do Município de GRÃO-PARÁ/SC poderá tolerar o não cumprimento de alguma 

exigência de caráter eminentemente burocrático, descrito no presente Edital de Licitação, desde que tal tolerância venha 

em defesa do interesse público e não se constitua desvio substancial da proposta, ou relevar omissões puramente 

formais, desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  

19.2. A participação no presente processo licitatório implica para a licitante a observância dos preceitos legais 

regulamentares em vigor, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

19.3. A apresentação da proposta de preço será considerada como evidência de que a licitante examinou criteriosamente 

todos os documentos do presente Edital de Licitação, obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de 

apresentá-la e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente 

satisfatória.  



 

19.4. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado à capacidade jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou idoneidade, em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

19.5. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão de Licitações, antes da 

abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão de Licitações.  

19.6. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ ou apresentação de documentação 

relativa ao presente Edital.  

19.7. A Administração poderá declarar a licitação deserta quando nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto e/ 

ou projeto, ou, ainda, suas especificações, ou mesmo quando evidenciar que tenha havido falta de competição e/ ou 

conluio.  

19.8. A presente licitação poderá ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniência 

administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito à reclamação e/ ou à 

indenização.  

19.9. A Administração reserva-se o direito de revogar este Edital, por conveniência administrativa, sem que caiba 

qualquer indenização. No caso de anulação, as licitantes terão o direito de pleitear a devolução da documentação que 

acompanhar a respectiva proposta, mediante requerimento.  

19.10. A Comissão de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá efetuar diligências que julgar necessárias.  

19.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos verbalmente por 

empregados do Município não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações e reivindicações 

por parte das licitantes.  

19.12. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase do processo licitatório, a promoção de diligências 

destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou 

externo.  

19.13. Considera-se enquadrado no inciso II do artigo 88 da Lei Federal n. 8.666/93, a empresa que ingressar com 

recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão 

temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

19.14. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados ensejará, após 

regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois) anos, independentemente das demais sanções previstas em 

Lei.  

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

19.16. Constituem anexos do presente Edital:  

Anexo 01 - Minuta contratual;  

Anexo 02 - Declaração de Inexistência de fato impeditivo e superveniente à habilitação (Modelo);  

Anexo 03 - Carta de Apresentação da Proposta (Modelo); 

Anexo 04 - Declaração de Renúncia ao Prazo Recursal (Modelo); 

Anexo 05 – Modelo de Carta de Credenciamento. 



 

19.17. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não podendo 

ser invocadas tais informações para suportar recursos ou servidor como prova seja a que título for.  

19.18. Onde este Edital de Licitação for omisso, prevalecerão os termos da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

19.19. As informações e os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e a seus anexos, poderão ser solicitados pelo 

telefone (0**48) 3652-1177, por meio de fax (0**48) 3652-1177, por e-mail licitacoes@graopara.sc.gov.br ou por 

expediente protocolado, dirigido à Comissão de Licitações do Município de Grão-Pará, no Paço Municipal, situado na 

Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Município de Grão-Pará/SC, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário 

de 12:30 h às 18:30 h.  

 

Grão-Pará/ SC, 07 de junho de 2022. 

 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal  

 



 

ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.    /2022 

 

Contrato, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio 

Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, inscrita no CNPJ/ MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON 

JUNIOR, e __________________ (nome do contratado ou da contratada), __________________ (qualificação e 

endereço completos), doravante denominada de CONTRATADA(O), mediante sujeição mútua à proposta e às 

seguintes cláusulas contratuais: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

Terceirização dos serviços da Agência de Correios Comunitária – AGC, de _____________________, Município de 

Grão-Pará/ SC, em conformidade com todas as cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços n. 

____.  

CLÁUSULA II – DO VALOR 

Pela prestação de serviços, a(o) contratada(o) receberá a importância mensal de R$ 1.420,29 (um mil, quatrocentos e 

vinte reais e vinte e nove centavos), sendo incluso neste valor o transporte e alimentação e todas as demais despesas 

necessárias à execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA III – DO PRAZO DE PAGAMENTO 

O pagamento do valor mensal do “caput” da Cláusula II será efetuado até o dia 10 de cada mês. 

 

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato entrará em vigor a partir de ____ de janeiro de 2022 e o seu vencimento será em 31 de dezembro de 

2022, com possível prorrogação da vigência contratual até o limite máximo permitido, tendo em vista tratar-se de 

serviços contínuos. 

 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Efetuar mensalmente os pagamentos referentes aos serviços a serem executados; 

II. Fiscalizar os serviços a serem executados. 

  

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA(O) CONTRATADA(O) 

I. Efetuar todos os serviços descritos na Cláusula I, deste Contrato. 

II. Prestar os serviços nos seguintes dias da semana e nos seguintes horários de atendimento – Dias da Semana: 2ª, 3ª, 

4ª, 5ª e 6ª feira. Horário de Atendimento ao Público: das 8 às 12 h e das 14 às 18 h. 

III. Prestar contas à Agência de Correios do Centro de Grão-Pará no 1º dia útil do mês subsequente ao mês da 

prestação de serviço. 

 

CLÁUSULA VII – DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente da locatária, como segue: 

03.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.0.1.00.5000 - Aplicações Diretas  

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTE 

Este Contrato não sofrerá reajuste monetário, exceto se a solicitação de aditivo contratual estiver amparada pela Lei 

8.666/1993, e se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS aumentar o repasse ao Município de 

Grão-Pará, para a manutenção da Agência de Correios Comunitária – AGC de _______________. 

 

CLÁUSULA IX – DA DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Faz parte deste contrato o Processo Licitatório n. 63/2022 – Tomada de Preço n. 10/2022-TP, de 07 de junho de 2022. 

 

CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES 

Pelo atraso e inexecução total e parcial deste contrato, a(o) contratada(o) sujeitar-se-á às seguintes sanções: 



 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do objeto não realizado, não impedindo que a contratante 

rescinda, unilateralmente, este contrato e aplique outras sanções; 

b) Advertência escrita; 

c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de 02 

(dois) anos, aplicado pelo Prefeito Municipal em Exercício; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a contratante enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal em Exercício. 

Parágrafo Único. A(O) contratada(o) não estará sujeito às sanções acima descritas caso o atraso ou inexecução, total 

ou parcial, do objeto deste contrato for provocado por causas naturais. 

 

CLÁUSULA XI – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 

Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente instrumento de 

contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo que para dirimir 

quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte/ SC. 

 

Grão-Pará/ SC, _____ de _____________ de 2022. 

 

  

 

HELIO ALBERTON JUNIOR    ___________________________ 

Prefeito Municipal                       Contratado(a) 

 

TESTEMUNHAS 

  

 

____________________________________          ___________________________________ 



 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

 

ANEXO 02 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À 

HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO 

 

 

Referência: Tomada de Preços nº 10/2022, Processo de Licitação nº 63/2022.  

 

O(A) licitante _______________________________________________, qualificação e endereços completos 

____________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório 

em epígrafe. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo 

posterior.  

(Local e data).  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 

 

 



 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

 

ANEXO 03 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

(MODELO) 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Referência: Tomada de Preços nº 10/2022, Processo de Licitação nº 63/2022.  

 

Prezados Senhores,  

a) Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta objetivando ao objeto do Edital 

de Tomada de Preços nº 10/2022, conforme item e valores descritos na tabela abaixo:  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO PREÇO 

UNITÁRIO/MÊS 

PREÇO TOTAL 

1 TERCEIRIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DA 

AGÊNCIA DE 

CORREIOS 

COMUNITÁRIA DE 

INVERNADA – AGC 

06 meses R$ --------- R$ ------- 

Total Geral R$ ---------- 

 

 

b) Valor Global de R$ _____(____________), até 31/12/2022, com possível prorrogação da vigência contratual 

até o limite máximo permitido, tendo em vista tratar-se de serviços contínuos. 

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação.  



 

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________________) dias corridos, a contar da 

data de aberta da licitação.  

d) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação em epígrafe e 

seus anexos.  

(Local e data).  

 

Atenciosamente,  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

 

ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

(MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

 

Referência: Tomada de Preços nº 10/2022, Processo de Licitação nº 63/2022.  

 

O(A) licitante _______________________________________________, qualificação e endereços completos 

____________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que renuncia, expressamente, ao direito recursal de 

que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93, podendo, assim, a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, prosseguir 

com os atos do certame licitatório, abrindo as propostas de preço das licitantes habilitadas.  

(Local e data).  

 

Atenciosamente,  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 

 

 

Observação: Este formulário deverá ser inserido no Envelope nº 1, caso a(o) licitante não esteja presente ao certame de 

abertura da licitação e queira contribuir com a municipalidade na urgência da realização do certame licitatório. 



 

ANEXO 05 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ilma. Srª 

JOSIANE KÜLKAMP MEURER 

DD. Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão-Pará/SC 

Grão-Pará  -  SC 

2022 

O(A) licitante _______________________________________________, qualificação e endereços completos 

____________, INFORMA, ao Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão-Pará, que o (a) 

Senhor (a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________________ e do CPF nº _____________________________________, é a pessoa designada 

para acompanhar a sessão de abertura das propostas de preços e da documentação, bem como assinar as atas e demais 

documentos a que se referir o Processo Licitatório nº 63/2022, Tomada de Preço nº 10/2022, da Prefeitura Municipal de 

Grão-Pará, com amplos poderes para acordar, transigir, receber em devolução documentos que me pertencem, enfim, 

agir em meu nome que ora é credenciada a representar. 

Ademais, declaro ciência de que esta empresa se responsabilizará, em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos 

que forem praticados por nosso (a) representante. 

Local e Data. 

 

Atenciosamente,  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 
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