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AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2022 - 230201 

(Processo Administrativo nº 00230201) 
 

Torna-se público que o Município de Juruti, através da Secretaria Municipal de Educação de Juruti/PA, por meio 

de sua Equipe de Agente de Contratação, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, 

na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 

 

Data da sessão: 01/04/2022 

Link: BLL – https://bll.org.br/?s=dispensas+eletronica 

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 15:00. 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA: 

 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de por dispensa de 

licitação para contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Confecção, Montagem e 

Instalação de Moveis Planejados Confeccionados em MDF, conforme especificações a serem montados e 

instalados nas dependências da Secretaria Municipal de Educação. 
  

1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela constante abaixo: 

 

 

 

ITE

M 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD 

1 MESA 210X110X03, EM MDF MONDRIAN 15MM 1 

2 PAINEL 262X110X03, EM MDF / DALLI -15MM 1 

3 BANCADA 230X40X70 MDF/ DE COR - 6MM 1 

4 MESA 140X60X75, EM MDF / MONDRIAN - 15MM 1 

5 ARMARIO SUPERIOR 160X70X35, EM MDF DALLI - 15MM 1 

6 PAINEL EUCATEX 33 

7 PORTA COMPLETA 6 

8 GUIA 36 

9 TRAVESSA 3M 29 

10 TRAVESSA 1,18M 28 

 

 

 

1.2.1. O Valor estimado da contratação será obtido concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa, 

conforme o art. 7°, § 4° da IN SEGES/ME N° 65/2021. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observados as exigências contidas neste Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
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2. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA: 

 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante o Sistema de Dispensa Eletrônico integrante 

de um sistema de compras BLL, disponível no endereço eletrônico: https://bll.org.br/?s=dispensas+eletronica.  

 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender os procedimentos previstos no manual do sistema de dispensa 

eletrônica, disponível no portal e da BLL para acesso ao sistema e operacionalização. 

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante 

no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao Órgão entidade 

promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

 

2.2. Não poderão participar desta dispensa aos fornecedores: 

 

2.2.1. Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

2.2.2. Estrangeiros que não tenham representante legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativamente ou judicialmente. 

2.2.3. Que se enquadre nas seguintes vedações: 

 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

contratação versar sobre a obra, serviço ou fornecimento de bens a ele de relacionados; 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico o projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a contratação versa sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em 

decorrência da sanção que lhe foi imposta; 

d) Aquela que mantenha vínculo de natureza técnica comercial, econômica, financeira, trabalhista, ou civil 

com dirigentes do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro graus; 

e) Empresas controladoras, ou coligadas, nos termos da lei n° 6.404/76, concorrendo entre si; 

f) Pessoa física ou jurídica, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenham sido 

condenados judicialmente, com o trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

2.2.3.1. Equiparam se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico: 

2.2.3.2. Aplica-se o disposto da linha “c” também ao fornecedor que atua em substituição a outra pessoa, 

física ou jurídica, com o intuito de burlar efetividade da sanção a ela aplicada,  inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligação, desde que devidamente comprovado o ilícito ou à utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

 

2.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário).  

 

 

 

 

 

 

https://bll.org.br/?s=dispensas+eletronica
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3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL: 

 

 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta 

inicial, na forma deste item.  

 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por 

meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, 

quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura do procedimento. 

 

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.  

 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidiam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

 

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em  percentuais variáveis, a cotação 

adequada será a que corresponde à média dos  efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

 

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento  serão retidos na fonte os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar os 

serviços nos seus termos,  bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

 

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou 

modificá-la; 

 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 

 

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 

3.9.2. 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. 
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3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; 

 

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como 

firmes e verdadeiras; 

 

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

 

3.9.6. 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; 

 

4. FASE DE LANCES: 

 

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

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

 

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de  desconto em relação ao 

último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o 

certame, desde que inferiores ao menor por ele          ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances 

definidos como “lances    intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

 

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

relação aos lances intermediários quanto em relação        ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 1,00 (um 

real). 

 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no 

sistema. 

 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o 

ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação. 
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4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 

indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 

 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada         em primeiro lugar 

quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. 

 

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a 

negociação de condições mais vantajosas. 

 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de 

classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da 

dispensa eletrônica. 

 

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 

complementares, adequada ao último lance. 

 

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

 

5.5.1. contiver vícios insanáveis; 

 

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

 

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

 

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que 

insanável. 

 

5.6. Quando o fornecedor 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: 

5.6.1. 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, 
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

5.6.2. 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. 

 

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

complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

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

poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 

 

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

das propostas; 

 

5.8.2. 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. 

 

5.9. 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. 

 

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

 

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto 

neste Aviso de Contratação Direta. 

 

 

6. HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase 

de lances. 

 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, será verificado 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: 
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a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) 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). 

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá 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/). 

 

6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora, que prevê, dentre as 

sanções impostas pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público. 

 

6.2.2.1. 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. 

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

similares, dentre outros. 

6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

6.2.2.1.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

 

6.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

 

6.4.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação 

atualizada. 

 

6.4.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

 

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

confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado 

a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

 

6.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

6.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo 

informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

 

6.9. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

 

6.9.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

 

6.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

 

7. CONTRATAÇÃO: 

 

7.8. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

 

7.9. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Aviso de Contratação Direta. 

 

7.9.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

7.9.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento 

equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

7.10. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias, prorrogável conforme previsão nos anexos a 

este Aviso de Contratação Direta. 

 

7.11. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 

de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a 

vigência do contrato. 
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8. DAS SANCÕES: 

 

8.1. 0Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei 

nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

 

8.8.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.8.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.8.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.8.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.8.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

8.8.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.8.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

8.8.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

 

8.8.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.8.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer 

momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.8.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.8.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

8.1. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo 

que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste 

Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que 

justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 

8.2. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

8.2.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
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8.2.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.2.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.2.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.2.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

 

8.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido 

pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou 

será cobrada judicialmente. 

 

8.4. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

8.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

8.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 

rito normal na unidade administrativa. 

 

8.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

8.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

8.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1. O procedimento será divulgado no Portal da BLL e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e 

encaminhado automaticamente portal de transparecia do site do Município de Juruti. 

 

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a 

Administração poderá: 
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9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que  serviu de base ao 

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas 

às condições de habilitação exigidas. 

9.2.2.1. No  caso do subitem anterior, a contratação será        operacionalizada fora deste procedimento. 

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, 

conforme o caso. 

 

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de 

quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 

 

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste 

deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração 

na respectiva notificação. 

 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do 

negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

 

9.6. 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. 

 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o 

horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao 

procedimento. 

 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 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. 

 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 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. 

 

9.10. Os fornecedores 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 de contratação. 

 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

 

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
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9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

9.13.1.  ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

9.13.2.   ANEXO II – Termo de Referência 

9.13.3.  ANEXO II.1 – Estudo Técnico Preliminar 

9.13.4.     ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato 

 

 

 

Wilson Marques Navarro Junior 

Secretário Municipal de Educação de Juruti 

Decreto 4.499/2021 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 

1. Habilitação Jurídica 

 

1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

 

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

1.3. 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; 

 

1.4. 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; 

 

1.5. 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; 

 

1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

 

1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

2. Regularidade Fiscal, social e trabalhista: 

 

2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme 

o caso; 

 

2.2. 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. 

 

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

 

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, no link: https://cndt-

certidao.tst.jus.br/inicio.faces.  

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces
https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces
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2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

2.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

 

3. Qualificação Económico-financeira: 

 

3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

 

3.2. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais; 

 

3.2.1. As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

 

3.2.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 

sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

 

3.3. 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: 

3.3.1. As empresas, 

que apresentarem 

resultado inferior ou 

igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar 

capital ou patrimônio 

líquido mínimo de 5% 

(cinco por cento) do 

valor total estimado da 

contratação ou do item pertinente. 

 

4. Qualificação Técnica 

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 
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4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

4.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos 

executados com as seguintes características mínimas: 

 

5. Da Dotação Orçamentária:  

 

5.1. As despesas para atender a demanda desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

prevista no Orçamento Geral deste Órgão, conforme a classificação abaixo discriminada: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI 

 
Projeto atividade ...............1401 FME 1.2.12.0002.2.094 

Fonte....................................15001001 

Classificação Econômica....3.3.90.39.00 

 

 

 

 

 

 

Wilson Marques Navarro Junior 

Secretário Municipal de Educação de Juruti 

Decreto 4.499/2021 
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ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA 

 
 

ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.  

 

    TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. Dados do Órgão Gerenciador 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 30.008.787/0001-07 

ENDEREÇO: RUA MARECHAL RONDON – BOM PASTOR 

CEP: 68170-000 

CIDADE: JURUTI-PA  

DATA:  

 

2. Objeto 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS 
EM MDF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM MONTADOS E INSTALADOS NAS 
DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, quantitativos e justificativa 
contidas neste termo de referência -  FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL NO ART. 75, INCISO 
II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº4.883 DE 25 DE 
MAIO DE 2021. 
As cotações deverão ser encaminhadas via email, departamentodecompraspmj@gmail.com  até as 
14h00 min dia 31/03/2022. 
 
3. Justificativa. 
 
3.1 Justifica-se que a contratação se faz extremamente necessária, uma vez que, sem a manutenção espaços 
físicos  das escolas municipais desta Secretaria de Educação, impossibilita o atendimento da finalidade 
precípua da Administração Pública, qual seja proporcionar educação de qualidade aos alunos matriculados 
na Rede Pública de Ensino do Município de Juruti. 
3.2 A contratação em que se refere aos moveis planejados visando manter o pleno funcionamento do 
atendimento a administração publica, proporcionando um atendimento de qualidade aos munícipes juruti, a 
equipe técnica em relação planejamento e reunião, objetivando também, a manutenção preventiva e 
corretiva, e a evolução/melhoria do ambiente do trabalho.  
 3.3 A instalação de divisórias faz-se necessário na  Escola  Elza Albuquerque no centro de formação 
educacional inclusivo em virtude da  uma  infraestrutura que possibilite a instalação e manutenção de 
computadores e demais acessórios, com toda estrutura necessária, sendo redes elétricas e lógicas 
devidamente instaladas e configuradas para suportar a carga elétrica demandada pelos aparelhos 

mailto:departamentodecompraspmj@gmail.com
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(computadores, impressoras e outros), e ainda adequar às necessidades mínimas de transmissão de dados 
que se fazem necessárias. Atender o publico alvo com receptividade e qualidade no sistema educacional.   
 
 

4. Detalhamento do Objeto 

4.1. Objeto Descrição. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

UNID 
QTD 

1 
MESA 210X110X03, EM MDF MONDRIAN 
15MM 

UNID 
1 

2 
PAINEL 262X110X03, EM MDF / DALLI -
15MM 

UNID 
1 

3 BANCADA 230X40X70 MDF/ DE COR - 6MM UNID 1 

4 
MESA 140X60X75, EM MDF / MONDRIAN - 
15MM 

UNID 
1 

5 
ARMARIO SUPERIOR 160X70X35, EM MDF 
DALLI - 15MM 

UNID 

1 

6 PAINEL EUCATEX UNID 33 

7 PORTA COMPLETA UNID 6 

8 GUIA UNID 36 

9 TRAVESSA 3M UNID 29 

10 TRAVESSA 1,18M UNID 28 

       

 

4.2. As características, unidades e quantidades, serão utilizadas como parâmetros para avaliação dos 
produtos. A empresa deverá apresentar condições de atender as exigências contratuais, especialmente a 
entrega dos produtos diretamente aos munícipes selecionados pela Secretaria de Educação.     
 

5. Fundamento Legal 

 

5.1. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial pelo DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4883/2021, e, subsidiariamente no art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei 
Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que, tem interesse em realizar a contratação direta 
de empresa(s) especializada(s) no contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS 
CONFECCIONADOS EM MDF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM MONTADOS E 
INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e suas 
alterações e outras normas aplicáveis à espécie.   
5.2. É cediço que, em razão do ordenamento vigente, a licitação pública é obrigatória, também é cediço que 
essa obrigatoriedade tem por finalidade a proteção do interesse público em razão da possibilidade da pratica 
de atos imorais, atos esses eivados pela pessoalidade e, que possam acarretem a coletividade um tratamento 
discriminatório não previsto em lei.   
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5.3. O motivo maior da existência da licitação pública é o respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia, 
uma vez que o Contrato Administrativo decorrente da licitação pública vem ao final trazer benefícios 
econômicos ao contratado e, por esse motivo, todos aqueles potenciais interessados em contratados em 
contratar com a Administração Pública devem, nos termos da legislação vigente, ser tratados de maneira 
isonômica por parte da Administração Pública.  
5.4. Neste sentido, a regra geral vigente no arcabouço jurídico pátrio, é que a contratação pública deve ser 
precedida de licitação pública, assim a redação do art. 37, inciso XXI da Constituição da República 
Federativa do Brasil – CRFB/1988, não deixa dúvidas quanto ao acima exposto, entretanto, o próprio art. 
37, inciso XXI, da CRFB de 1988 diz que podem existir casos previstos na legislação infraconstitucional em 
que a Administração Pública, respeitadas as formalidades legais, pode contratar de forma direta, nesse 
sentido é o art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 
conforme transcrição a seguir:   

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL – CRFB/1988:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

  

  XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021:   

Art. 75. É dispensável a licitação:  

  

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;  

 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste 
artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em 
sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com 
a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de 
interesse da Administração em obter propostas adicionais de 
eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 
vantajosa.  

Desta feita, a rigor, as compras, serviços, obras, alienações e locações 
realizadas no âmbito da Administração Pública Brasileira serão 
precedidos de processo licitatório, conforme fixa o inciso XXI do 
art. 37 da Constituição Federal de 1988.    
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                              Nesse sentido Niebuhr (2015, p. 123):    
 

[...] a licitação pública é obrigatória em tributo aos princípios regentes 
da Administração Pública, que visam proteger o interesse público de 
atos imorais, marcados pela pessoalidade e, com destaque, que 
imputem aos membros da coletividade tratamento discriminatório 
apartado da razoabilidade. [...]1.   

  Analisando o tema a doutrina pátria manifesta-se no mesmo   sentido, 
conforme transcrição a seguir:  
O fato é que, de modo muito claro, a regra é a obrigatoriedade de 
licitação pública, e a exceção se refere aos casos especificados pela 
legislação, que, como visto, redundam em inexigibilidade e dispensa. 
Bem se vê que o constituinte atribuiu competência ao legislador para 
integrar o dispositivo, declinando os casos em que a licitação pública 
não se impõe. Entretanto, o constituinte não permitiu que o legislador 
criasse hipóteses de dispensa não plausíveis, pois, se assim tivesse 
procedido, este último poderia subverter a própria regra constitucional 
relativa à obrigatoriedade de licitação23.  

Com efeito, as contratações diretas constituem exceções à regra geral 
e, como tal, somente podem ser realizadas nos estreitos limites 
fixados pela legislação vigente.  
No arcabouço jurídico pátrio, existem duas possibilidades de 
contratação direta, quais sejam: 
 

a)Por dispensa de licitação; ou  
b) por inexigibilidade de licitação.  
Especificamente para o caso em tela, assim dispõe o art. 75, inciso II, c/c § 3º da Lei Federal nº 
14.133, de 2021, acima citado.  
 
 
 
 
 

6. Prazo de Vigência  

6.1 A validade do Contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do Termo Contratual. 

7. Obrigações da Contratada 

7.1. Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste são de exclusiva responsabilidade do 
FORNECEDOR, que deverá fornecer os produtos de acordo com as especificações, condições e prazos 
previstos; O FORNECEDOR deverá manter as condições de habilitação durante o período de 
fornecimento dos produtos, bem como recolher os tributos que incidam, direta e indiretamente, sobre os 
produtos adquiridos;  

                                                           
 

  

 

 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  

CNPJ Nº 05.257.555/0001-37 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RODOVIA TRANSLAGO PA-257, KM-21, S/N, BAIRRO NOVA JERUSALÉM – CEP:68.170-000 – JURUTI – PARÁ 

 

 

7.2. O FORNECEDOR também deverá cumprir todas as condições constantes deste Termo de Referência 
e responder todas as consultas que a Secretaria Municipal de Educação realizar no que se refere ao 
atendimento do objeto;  
7.3. Entregar o objeto deste Termo de Referência na forma e prazo, conforme descrição do termo de 
referencia, mediante apresentação da Notas Fiscais devidamente preenchida, constando detalhadamente as 
informações necessárias, conforme proposta da empresa contratada;  
7.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de consumo, em estrita observância às 
especificações deste Termo;  
7.5. Assumir a responsabilidade por toda a logística de entrega; 
7.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da 
execução do contrato;  
7.7. Entregar o objeto nas condições pactuadas neste Termo de Referência;  
7.8. Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na 
entrega do objeto;  
7.9. Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução do contrato;  
8.0. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
8.1. Manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contratação durante a vigência do 
contrato;  
8.2. Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento;  
8.3. Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.  

   8. Obrigações da Contratante  

 

8.1. Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento do trâmite administrativo do processo de 
aquisição bem como na execução do Contrato;  
8.2. Exigir a fiel observância dos produtos fornecidos, registrando todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa CONTRATADA, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas;  
8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, de acordo com o 
Termo de Referência;  
8.4. Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste Termo de Referência;  
8.5. Ter pessoal disponível para o recebimento do objeto no horário previsto neste documento;  
8.6. Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência;  
8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência;  
8.8. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para entrega do 
objeto contratado, desde que uniformizados e identificados com crachá;  
8.9. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o fornecimento do objeto desta contratação; 
9.0. Atestar a fatura correspondente ao fornecimento dos materiais como condição de pagamento e efetuar 
o pagamento devido, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 
previstas;  
9.1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
9.2. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio de representante especialmente 
designado;  
9.3. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares Contratuais. 
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9. Fiscalização 

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do 

contrato designado pelo órgão solicitante,  

10. Prazo e Local de Entrega 

10.1. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto periodicamente, reservando-se a esta Prefeitura 
Municipal, através do responsável, o direito de não aceitar o produto, caso o mesmo não se encontre em 
condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.  
10.2. Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para a 
aceitação. O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da 
empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.  
10.3. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Secretaria, ou 
em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 
(vinte e quatro) horas. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta 
Secretaria Municipal de Educação. 
10.4. Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que 
comprovem a qualidade dos produtos ofertados. Para tanto, os produtos serão submetidos a análises 
técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que os produtos considerados insatisfatórios 
em qualquer das análises serão automaticamente recusados, devendo ser, imediatamente, substituídos.  
10.5. Se algum produto apresentar irregularidade, a Secretaria o enviará a um laboratório de sua escolha, 
para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o 
produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, 
sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada.  
10.6. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto 
fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura do contrato, cujas características 
contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.  

 
O recebimento será efetivado nos seguintes termos: -  

 PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação dos produtos ofertados com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as amostras aprovadas no 
certame. 

 DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente 
aceitação pelo Setor Competente. A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto a que se refere 
este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua 
inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar 
em conformidade com as referidas especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a 
sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata 
notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo. Deverão ser 
atendidas pela empresa além das determinações da fiscalização desta Prefeitura, todas as prescrições 
que por circunstância da lei devam ser acatadas. 
O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de 
fornecimento pela Secretaria Municipal de Educação, ao munícipe selecionado para a retira dos 
produtos, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data 
do recebimento da respectiva solicitação. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas 
diretamente aos munícipes selecionados pela Secretaria de Educação. Todas as despesas de 
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transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e 
outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão 
por conta exclusiva da contratada. 
 

11. Rescisão Contratual 

11.1 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE; 

12. Penalidades e Multas 

12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens solicitados, em caso 

de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21. 

13. Dotação Orçamentária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 122 0002 2.094 -  Manutenção do Fundo Municipal de Educação 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica 

 
14. Condições de Pagamentos 

14.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (TRINTA) dias corridos, contados da 

expedição do Atestado de Recebimento Definitivo, à vista de nota(s) fiscal (is) apresentada(s). 

15. Liberação e Vinculação 

15.1. Considerando o acima exposto acolho as justificativas da dispensa de licitação e AUTORIZO 

publicação no sitio da municipalidade pelo prazo de 03 (três) dias úteis.  

15.2. Manifestação de interesse e orçamentos deve, nos termos da planilha do, ser enviadas para os e-mails:  

departamentodecompraspmj@gmail.com  até as 14h00 min dia 31/03/2022.  

 
 
 
 

 
                            ______________________________________________ 

WILSON MARQUES NAVARRO JÚNIOR 
SECRETÁRI0 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Decreto nº 4.499/2021 
SEMED 

 
 

 

 

 

 

mailto:departamentodecompraspmj@gmail.com


 
 
 

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  

CNPJ Nº 05.257.555/0001-37 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RODOVIA TRANSLAGO PA-257, KM-21, S/N, BAIRRO NOVA JERUSALÉM – CEP:68.170-000 – JURUTI – PARÁ 

 

 

ANEXO II.I – ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) 
 

 

ESTUDO VIABILIDADE TÉCNICA – MOBILIÁRIO e DIVISÓRIAS  

I REQUISITANTE  

 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI –FME  

 

 

II DISPOSIÇÕES GERAIS 

A contratação da empresa prestação de serviços do mobiliário e 

divisórias deverá seguir o projeto detalhado, especificações técnicas 

e dimensões detalhada nos orçamento financeiro; Os serviços de 

montagem e adaptações são de responsabilidade do fabricante, 

inclusive a conferência das medidas no local; todos os materiais 

utilizados para fabricação dos móveis, tais como MDF, fitas borda, 

acabamentos e demais ferragens e divisórias deverão possuir alto 

padrão de qualidade, conforme as normas técnicas. Os materiais que 

exijam fixações nas paredes e divisórias da construção devem ser 

fixados com buchas e parafusos adequados para cada tipo de 

equipamento e material, ficando a estabilidade e fixação do 

mobiliário a cargo do fabricante; os elementos de fixação tais como 

rebites, parafusos, devem ser distribuídos uniformemente em número e 

tamanho, de forma a garantir que as peças fiquem rigidamente presas, 

não apresentando sobras, pontas ou rebarbas. As rebarbas deverão ser 

cuidadosamente eliminadas, isentas de respingos e os vértices agudos 

arredondados; Deverão ser utilizadas chapas de MDF (media densidade) 

com acabamento de baixa pressão (BP) nas espessuras 15mm e 06mm 

conforme projeto de ambientação. As chapas utilizadas para confecção 

dos móveis deverão seguir a legenda de cores do projeto 

arquitetônico, no qual foram utilizadas chapas de MDF acabamento BP. 

Todas as medidas contidas em projeto estão em centímetros; em caso de 

dúvidas não executar antes de consultar o projetista responsável; A 

empresa responsável pela execução do mobiliário deverá apresentar 

responsabilidade técnica de profissional habilitado para a execução; 

Todos os materiais deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da 

ABNT, sob pena de serem recusadas pelo fiscal; 

 

III NORMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO 

  A licitação deverá ser realizada em conformidade com a LEI Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, Art. 24.  É dispensável a 

licitação: IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
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possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contrato. Destacamos 

os dispositivos constitucionais estabelecidos na Lei nº 14.113 de 

01/04/2021, e Decreto Municipal nº 4.883 de 25/05/2021 e outras 

correlatas.  

 

IV JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 

Justifica-se que a contratação se faz extremamente necessária, 

uma vez que, sem a manutenção espaços físicos  das escolas municipais 

desta Secretaria de Educação, impossibilita o atendimento da 

finalidade precípua da Administração Pública, qual seja proporcionar 

educação de qualidade aos alunos matriculados na Rede Pública de 

Ensino do Município de Juruti. 

A contratação em que se refere aos moveis planejados visando 

manter o pleno funcionamento do atendimento a administração publica, 

proporcionando um atendimento de qualidade aos munícipes juruti, a 

equipe técnica em relação planejamento e reunião, objetivando também, 

a manutenção preventiva e corretiva, e a evolução/melhoria do 

ambiente do trabalho.  

  A instalação de divisórias faz-se necessário na  Escola  Elza 

Albuquerque no centro de formação educacional inclusivo em virtude da  

uma  infraestrutura que possibilite a instalação e manutenção de 

computadores e demais acessórios, com toda estrutura necessária, 

sendo redes elétricas e lógicas devidamente instaladas e configuradas 

para suportar a carga elétrica demandada pelos aparelhos 

(computadores, impressoras e outros), e ainda adequar às necessidades 

mínimas de transmissão de dados que se fazem necessárias. Atender o 

publico alvo com receptividade e qualidade no sistema educacional.   

V OBJETO DE ATENDIMENTO  

As divisórias serão executadas por meio do sistema Divilux, o 

qual é composto por painéis, portas e peças para fixação, com 

modulação conforme projeto arquitetônico. O miolo dos painéis e 

portas deverá apresentar estrutura celular com pontos de ligação no 

formato de colmeia, a fim de absorver e distribuir os impactos. 

Os moveis planejados em MDF Serão executados cinco ambiente de 

atendimento com dimensões conforme projeto arquitetônico. Destacamos: 

Mesa 210x110x03, em MDF \Mondrian  -15MM, Painel 262x110x03, em MDF/ 

Dalli -15MM, Bancada 230x40x70,MDF/Cor-006 MM, Mesa 140 x 60x75, em 

MDF \Mondrian  -15MM  e Armário superior 160x70x35, em MDF/ Dalli -

15MM. 
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VI DA ENTREGA DO FORNECEDOR  

 

Todos os móveis e divisórias deverão ser entregues no local 

indicado no projeto, inclusive com montagem dos itens que 

necessitarem ser instalados no local. As divisórias indicadas na 

legenda do projeto como divisórias existentes, deverão ser montadas 

no do local a ser indicado Escola Elza Albuquerque e Centro 

Educacional Inclusivo. Contando 30 dia Uteis para cumprimento da 

entrega. Garantia de 01 ano de qualidade e eficácia dos objetos. 

 

 

TÉCNICO RESPONSÁVEL   

 

 
Nome: Paula Nivea Araújo Ramos  

Função: Supervisora de Educação  

 

 

 

Juruti/PA – 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Romulo Moraes Moutinho 

Diretor de Departamento Administrativo 

Dec. nº 4.789/2021. 

 

  

 

WILSON MARQUES NAVARRO JÚNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DECRETO Nº 4.499/2021 
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ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº __-__/____, QUE FAZEM 

ENTRE SI, A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE JURUTI/PA  E______ , PARA 

O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI/PA , com sede no endereço: End: Av. 

Marechal Rondon, s/n, Nova Jerusalém, na cidade de Juruti/PA, CNPJ 30.008.787/0001 - 07, representada, nesse 

ato, pelo Secretário Municipal de Educação, como Autoridade Competente, o Sr. Wilson Marques Navarro 

Junior, portador do CPF/MF nº ___________ e RG____________, residente e domiciliado 

á_____________,______,____________na cidade de Juruti/PA, doravante denominada CONTRATANTE, 

com______________ ,situada    no    endereço: ,  inscrita    no    CNPJ/MF    n.º ________________,  

através de seu representante legal o senhor_______________, portador do CPF/MF nº ___________ e 

RG____________, residente e domiciliado á_____________,______,____________na cidade de Juruti/PA 

doravante   denominada   de   CONTRATADA,   tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

00000 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 

1.1. O presente Contrato tem como fundamento: 

1.2. A Lei Federal nº 14.133/21; 

1.3. O Procedimento Administrativo nº 00230201/2022; 

1.4. O Aviso de Dispensa Eletrônica nº 7/2022 – 230201 e seus Anexos; 

1.5. Supletivamente, as disposições do Direito Privado e os princípios da Teoria Geral dos Contratos. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO: 

2.1. Constitui o objeto do presente Termo de Contrato a contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviço de Confecção, Montagem e Instalação de Moveis Planejados Confeccionados em 

MDF, conforme especificações a serem montados e instalados nas dependências da Secretaria Municipal de 

Educação, que serão prestados nas condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos. 

2.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica nº 7/2022 – 230201 do Processo 

Administrativo nº 00230201/2022 identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência respectivo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência do Termo de Contrato será de 6 (seis) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 14.133/21, por interesse das partes até o limite de 5 (cinco) 

anos, observado também o limite de valor permissivo às dispensas de licitação. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO: 

4.1. O preço do presente Termo de Contrato compreende o valor mensal de R$ (___________), perfazendo o 

global de R$ ________ ( ___________________________________ ). 

4.2. No(s) preço(s) acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. As despesas para atender a demanda desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

prevista no Orçamento Geral deste Órgão, conforme a classificação abaixo discriminada: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI 

 
Projeto atividade ...............1401 FME 1.2.12.0002.2.094 

Fonte....................................15001001 

Classificação Econômica....3.3.90.39.00 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO: 

6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, ao 

qual este contrato se vincula. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE: 

7.1. As regras acerca do reajuste do preço contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, ao qual este 

contrato se vincula. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 

administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo de alteração, ser restabelecida a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do Art. 

124, Inciso II, Alínea “d”, da Lei 14.133/21, podendo ser registrado por simples apostila (Art. 136, Inciso I, da Lei 

14.133/21). 

 

9. CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO: 

9.1. Não será exigida garantia da execução contratual, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a 

pagar, valores para assegurar o pagamento de multa, indenizações e ressarcimentos devidos pela 

CONTRATADA. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA é aquele previsto no 

Termo de Referência, Anexo II do Aviso de Dispensa Eletrônica. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

11.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, ao qual 

este contrato se vincula. 

 

12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUDA – FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente designado para 

este fim, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/21, na forma estabelecida no Projeto 

Básico, ao qual este contrato se vincula. 

12.2. O fiscal do contrato é a senhora PAULA NÍVEA ARAÚJO RAMOS. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA: 

13.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

ao qual este contrato se vincula. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO: 

14.1. Os critérios acerca da subcontratação, são os estabelecidos no Termo de Referência, ao qual este contrato 

se vincula. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES: 

15.1. É vedado à CONTRATADA: 

15.1.01. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

15.1.02. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES: 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21. 

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

nos termos do Art. 125 da Lei nº 14.133/21. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Aviso de Dispensa Eletrônica, ao 

qual este contrato se vincula. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITVA – RESCISÃO: 

18.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

18.1.1. De acordo com as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21, e 

com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Aviso de Dispensa Eletrônica. 

18.1.2. A extinção do Termo de Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, consensual ou por decisão arbitral, nos termos do Art. 138 da Lei 14.133/21. 

18.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa, bem como o contraditório. 

18.1.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 
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18.1.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.1.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.1.7. Indenizações e multas. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – VINCULAÇÃO: 

19.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Procedimento Administrativo de Dispensa de Licitação que 

o originou, ao Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos, e ainda à proposta mais vantajosa, 

independentemente de transcrição.  

 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS: 

20.1. Tal como prescrito na lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por 

fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos, de força maior ou omissos, ocorrências eventuais 

cuja solução se buscará mediante acordo interpartes. 

 

21.  CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO: 

21.1. Incumbirá à Autoridade Competente providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na 

Imprensa Oficial, consoante as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21. 

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO 

22.1. É eleito o Foro da Comarca do Município de Juruti para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, 

parágrafo único da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e depois de lido e achado em 

ordem, vai assinado pelos signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de 

zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições. 

 

Juruti/PA.,__________de_________________de 2022. 

 

 

 

 

 

Wilson Marques Navarro Junior 

Secretário Municipal de Educação de Juruti 
Contratante 

 

 

 

Contratado 

 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________________________CPF________________________________ 

 

2.________________________________________CPF________________________________ 
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