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PREGÃO ETETRÔNICO N9 Or3/2O21- CPI,/SEMÂP

1.1. O Municipio de Laranjal do.,ari, do Êstado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação na modalidade PRE6ÂO, sob a forma ELETRôN|CÂ do tipo MENOR PREçO pOR LOTE,

objetivando a aquisição de Equipamentos de Mêdição ê Orientação - MATERIAIS PERMAíIENTES, para
atender as necessidades dos Departamentos de Licenciamento Ambiental, Fiscalização e Notificação, de
acordo com as especificaçôes, quantidades estimadas e condições constantes no Íermo de Referência Anexo
I do Edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n-o 10.024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto ne 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto np 7.892, de 23 de .ianeiro e
2013, da lnstruçâo Normativa SLTI/MP nq 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne

03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n'8.538, de
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei ne 8.656, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital.

2.1, A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro,.om a utilização de sua

chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horáÍio abaixo discriminados:

. lNÍclo DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/05@1às 08ho0min - Horário de Brasília

. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/05/2021às 08h30min - Horário de Brasília

' lNíClO DA SESSÃo DE DISPUTA DE PREçoS: 18/052@1às (x,h30min - Horário deBrasília

.TEMPODADISPUTA:aetapadeenviodelancesnasessãopúblicadurará10(dezlminutose,apósisso,será
prorrogada automêticamente pelo sistemã quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período
de duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por

se tratar de modo de disputa ÂBERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/A, através do site
www.licitacoes-e.com.br, onde Doderão ser acessados este Edital e seus anexos.

3.2. Não havendo expediente ou o€orrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente tÍansfeÍida para o primeiro dia útil subsequentê,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário
informada pelo Pregoeiro.

4.1, observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio sistema,

informando o número da licitação.

4,2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGÊNS, no link correspondente a este Edital no site

www.licitacoes-e.com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da PreÍeitura Municipal de Laranjal do lari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro

-. iIE,

1. DA

2, DO EÍiIDEREçO, DÂTA T HOúRIO DO CERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMÂ EITTRÔNICO UTITIZADO

4. FORMALTZÂçÃO DE COIISUITAS ETNFORMAçÓES
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Agreste - Laranjal do lari - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: OShoomin às 13h«)min, de sêgunda a sexta-Íeira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sitesr www.licitacoes-e.com.br; www.lanranialdoiari.ao.sov,br

e) Endereço Eletrônico: cpl.Dmli@hotmail.com

5.1. Anexo I - Íermo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;
5.3. Anexo lll - Minuta do Contrato

6.1.4 presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos De Mêdição E Orientação - MATERIAIS
PERMANENTES, para atendeÍ as necessidades dos Departamentos de Licenciamento Ambiental, Fiscalização e
Notificaçâo, de acordo com as especificaçôes, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital.

6.2.4 existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as contratações nas
quantidades estimadas no Termo de Referência - Anexo l, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitaçôes, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de
contratação em igualdade de condições.

7.1. Em As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

ôrgãolUG:100(F Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Ação: 18.91.0015:1012 - Gestão de lnvestimento da Sec. Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 - Equipamentos e Materiai5 Permanentes

Fonte:001000

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercicio futuro, serão alocadas no exercício
correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar ne

LO7120[0.

8.1. Poderão participar desta licatação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste Edital e
que estiverem devidamente credenciados no site !4!lâL[q!!9!99!:g:!98u.

8.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:

8.2,1 Reunidas em consórcio;
8.2,2 Estrangeiras que não funcionem no pais;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;
8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas pâra licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.e da Lei ne 8.666/93.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.s do Oecreto n.s 10.024/2019), obtidas junto às A8ências do

Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletÍônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.

s. ÂNEXOS

6. DO OBIETÔ

7. OÀ DOrAçÂOORÇaMENrÁRra

8. DAS CONDrçÕE5 PARA PAR]rCTPAçÃO

9. DO CREDENCIAME TO: APUCAÍ|VO CrTAçÕt§-É
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9,2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade tecnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

9.3, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como Íirmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

10.1.0 Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNEI mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do lari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pela Portaria ns m6/2021{AB/PMU, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., constante no sate

www.licitacoes-e.com.br.

10.3. A participêção no Pre8ão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento dã proposta de preços, exclusivamente por meio
do si5tema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-e.com.br opção Acesso

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para

cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é Sarantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e
horário previstos para a abertura toÍna-se publicamente conhecida5.

10.6. 05 interessados poderão anexar a proposta atraves da opção "Oferecer Propostas", em arquivos no
formato do PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10.7. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e

proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.8. O licitante será responsável por todas a5 transações que Íorem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como Íirmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.9. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10,10. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para

imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do
sistema).

10.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo Íamo de atividade seja compativel com o objeto
desta Iicitação.

-":iIE,'

10. DA PARNOPAçÃO

10.12. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
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responder administrativa ou judicialmentej

d) que se enquadrem na5 vedações previ5ta5 no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

11.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo Iicitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua
elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos estãbelecidos no instrumento convocatório;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

,) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
ate 03 (três) dias úteir anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço cpl.pmli@hotmail.com

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
termo de referência e dos anexos.

12.3, Até 03 ítÍêsl dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail !plp!di@tpÍ!ai!.!9!! ou por
petição diri8ida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do
lari - Amapá - CEP 58.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Íermo de ReÍerência e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

12.6. Acolhida a impuSnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

e a administração-

,-§I
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11. DO REGUTAMENÍO OPERACIONAT DOCERTAME

1I. DO PEDIDO DE ESCTAiECIM€NTOS Ê IMPUGTTIAçÃO AO 

'DITAT

12.7. As impugnaçôes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12,10. As impugnaçôes protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração.
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12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulaÇão da proposta, serão
inÍormadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o Drazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da
sessão.

13.1, Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, propostã corn a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
13.1,1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser conferido5
eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação
eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maior celeridade.
13.2, O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
13,3. As Microempresas e Émpresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de re8ularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e

da LC ne 123, de 2006.

13.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

13.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.

73.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de

lances.

14,1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônaco, na

data, horário e local indicados neste Edital.

L4.2, O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não

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

ilegãlidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

14.3. Não indicar no cadastro da proposta eletrônica no Licitações-e qualquer tipo de caractere especial

identificador da empresa para fins de garantia do anonimato da fase competitiva.

14.3.1, A proposta enviada ao sistema em arquivo anexo poderá ser identificada.

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

tempo real por todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,

levado a efeito na fase de aceitação.

14,6, O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão dâ fase de lances.

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

14.8. lniciada a etapa competativa, os licitantes deverão encamanhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletrônico, sendo amediatamente informados do seu recebimento e do valoÍ consignado no registro.

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.
14.9.1. lnÍormamos que o sistêma do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura "lote".
14.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estãbelecidas no Edital.

14.11,O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo

sistema.
14.12. O intervalo mínimo de diferença de valorês êntre os lances, que incidirá tanto em relação aos lan€es

intermediários quanto em relação à pÍoposta que cobrir a melhor oferta dêverá §er de RS 1,00 (hum) real.

13. DA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HA8ltrÍAçÃo

14. DA ABERTURA DA SESSÃO, ctÂ§stflcÂçÃo DÁs pRopo§rAs E roRJvtutAçÂo oE u cEs
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14,13.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inÍerior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lânces não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.14.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo dê disputa "aberto", em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.
14.15.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

14,16.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois manutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorÍogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
14,17. Não havendo novos lances na forma estâbelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente.
14.18, Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiÍo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reanício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

registrado em primeiro lugar.

14.20.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. o licitante somente poderá oferecer lance de
valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21.Ao formular 5eu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de

duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro eíará autorizado a

adjudicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.
14.22,O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da

aceitação do lance de menor valor.
14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de

Aceitacão, permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual
negociação de valores. Nestã etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilaterê1.

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

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

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

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

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

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

15,1. Será observãdo e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas ME e às

Empresas de Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de Laranjal do

Jari, conforme determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto

nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícaos concedidos pela Lei Complementar n.e 123/2006 por licitante que não se

enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma

à aplicêção de penalidade de impedimento de licatar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos

termos do ltem - SANçÕES.

15.3. sêrá dêsclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às

Microempresas - ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames
licatatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3e da

Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usufrutr

indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1.4 utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 1;13/2006 confiSura

fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de

Laranial do Jari, nos termos do ltem - SANçóES.

15.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação enr

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de



,,.*,,^.,o ;1":,'['o11Hl§iit :iüãT;il,'#i1'n,o -,,,o"
€quipê dê Pregão

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
15.5. Havendo alguma restrição na compÍovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de Os

ícincol dias úteis. cu.io termo iniciêl corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por agual período, a critério da Administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidôes
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.43, § 1-o da Lei Complementar
n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 1472014;
15.6. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, paÍa a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
15.7. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas
- ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas -
lúE e Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou ate 1Ogí (dez por cento) superiores à proposta mais
bem classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% {cinco por cento) superior ao
melhorpreço.
1S,8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.e 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
l- a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Pone - EPP mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquelâ considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto licitado;
ll- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 19

e 2-o do art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direato;
lll- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2e do art. 44 desta Lei Complementar, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.9. Na hipótese da não contratação nos termos prevastos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto licitado
será adjudicado em fãvor da proposta originalmente vencedora do certame.
15,10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oÍerta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerlamento
dos lances, sob pena de preclusão.

16,1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classiÍicada em primeiro lu8êr
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7s e no § 9e do
art. 26 do Decreto n.e 10.02412079.
75.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de

Licitação - cPL, no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os lances

eventualmente ofertados. devendo estar de acordo com a especificação constantes do Termo de Referência,

Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes dados:

a)PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNlMO,60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a abertura da
presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) PREÇO UNtrÁRlO E TOTAL PARA O OBIETO UCTTADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas) casas

dêcimais, numerico e por extenso, expresso em moeda nacional;
cIDECLARAçÃO no corpo da proposta, de que o preço oÍertado inclui todos os custos e despesas inerentes
ao objeto licitado, taas como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou

indiretamente no custo do fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implicará em declaração
de que todas as despesas já estão inclusas.

d) RAZÃO SOClAt, ENDEREÇO, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, número da conta-

corrente;
16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exiSências

tI
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contidas no Editale seus anexos.
16.4. Â empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema êletrônico, assumindo como firmes e vêrdadêiras suas propostas e lances.
16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial
- Anexo ll do Êdital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pêna de
desclassifícação.
16.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante
deverá preencher as informaçóes no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do
sistema do Eanco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer
despesas, salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fardamento, mateÍiais utílizados para a
prestação d05 serviços, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.
76.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo
nos casos de ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.
16,8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PLÂNILHA DE

CUSTO, contendo composição clara do preço, todos os insumos, encargos em geral e lucro em relação ao
preço final.

17.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o cíitério de MENOR PREçO oÍertado
pelo valor total do item (valor unitário x quantidade).
17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço

em relação ão preço estimado para a contratação. estipulado dentro dos preços apresentados no mercado,
constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da lacitante conforme
disposiçôes do Edital.

17.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não ãtender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, ate a apuração de

uma proposta que atenda o Edital.
17,4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante
para que seja obtido preço melhor.
17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos requisitos de

habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.
17.6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o

encerramento da sessão pública.

77.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados
pelo Pregoeiro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17,8. O desatendimento às exigências Íormais não essenciais não importará no afastamento da

proponente, desde que sejam possíveis: a aferição da sua qualiÍicação e a exata compreensão da sua

proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

f7.9, No julgamento da habilitação e das propostas. o PreSoeiro 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.

18,1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

clâssificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (httpsr//certidoes-

aoÍ.apos.tcu.sov.brl).
18.2, Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualiÍicação econômica financeira e habilitação técnica.

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

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

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvada em relação à integradade do

18. DAHABTLTÍAçÃO
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documentodigital.
18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

18.6. 5e o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
!A.7, serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessascontribuições.
18,8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, no5 termos deste Edital, a

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

MODELO DE DEC|-ARAçÃO - ATENOTMENTO AOs REqUTSTTOS DO EDITA|-

lnciso Vll, art.4e da Lei n.s 10.520/2002
PREGÃO EIETRôNIC O N.9 _J 2g2T

da em resa CNPI n.s sediada à íendereco completo), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O2!, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, tecnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,
DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exi8ência para habilitação
constânte do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

Local ê data
Nome / número do C.P,F do DêclaÍante ou Reprêsentante Lêgal da Empresa

(Assinatura) carimbo do CNPJ

a| Declaraçãà de ltendimento ãs Requisitã dãte rdital, cànforme disposto no lnciso vtt, art. a: da rei
n.e 10.520/2002, nos termos abaixo:
b)Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.q 4.358/02 e ao lnciso
XXXlll, do Art. 7e da CF, nos termos abaixo:

MODETO DE DECIARAçÃO - NÃO UTII.IZAçÃO DE MÃO DE OBRA

tNFANT|L PREGÃO E16p6p1ç9 n.e________../2021.

nome da em 5A inscrita noC.N.P.i. n.s por intermedio de seu representante
legal o(a) sr.(a)_, portador(a) da Carteira de ldentidade n-'

nq,

órgão expedidor_, e do cPt

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.21 da Lei ne 8.665, de 21 de iunho de

1993, acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empÍega menor de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Rêssalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz {)Observação: em caso afiÍmêtivo, assinalar a ressalva acima.

Local e data
Nomê / númêro do C.P.F do Declarante ou Representante Legal da Empresa

18.10. HABI.]TAçÃO rURÍDtCÂ

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. a cargo da

Juntâ Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresária:ato constitutivo (estatuto ou contrâto social em viSor), devidamente

registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por

açôes, acompanhado de documentos comprobatórios da eleação dos atuais administradores, acompanhados

de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
d) No caso de microempresa ou emprêsa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta comercial ou
pelo Registro civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa n-o 36, de 02 de março de 2017,

--ir
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do Departamento Nacional de Registro do Comercio - DNCRC.

ê) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exjgir.

f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.1I. DA REGUTARIDADE FISCAI. E TRABALHISTA
al lnscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPI), do Ministério da Fazenda;
b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Debitos relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do BÍasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a portaria

PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuições previdenciárias;
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garêntia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal;

d)Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda ESTADUAL da
sede do licitante;
ê) Certidão Negativa de oébitos ou Certidão Positiva com Êfeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL
da sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação das
Leis do Trabalho. aprovada pelo Oecreto-Lei n.e 5.452, de 1-o de maio de 1943.
18.11,1.4s Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da panicipação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
18.11.2Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurãdo o prazo de 05
crnco dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado

vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da Administração Pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certadões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.43, § 1s da Lei Complementar
n.e 723/2N6, com a tedação dada pela Lei Complem entar n.e 147/2014;

18.11.3 A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lea ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

18.13. qUALTFTCAçÃOTÉCNTCA

a) Âtestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de caracterÍsticas técnicas e

quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem estar explícitos: a emprêsa que

está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor encarregado do obieto em questão,

a,1)A empresa poderá apresentaÍ mais de um atestado de capacidade técnica a fim de comprovar a sua

aptidão para a execução do obieto da licitação.

19.1. Declarada a vencedora, qualqueÍ licitante poderá, durante a sessão pública, no prazo de 02 (duas)

horas, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

19,2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dia5 para

apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo especíÍico
para esse Íim no site www.licitacoes-e.com.br.
19.3, Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão êpresentar seus memoriais também por meio

eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada

vista imediata dos autos.
19.4, A Íalta de manifestação no prazo de 02 (duas) importará a decadência do direito de recurso, ficando a

Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

18.12. qUAUF|CAçÃO ECONÔM|CA E FTNANCETRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da

licitãnte, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar
no próprio texto data de validade diferente;
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20,1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que
encaminhará à autoridade competente pa.a homologação da licitação.
20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto, homologando em favor do licitante vencedor.
20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação
regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS sÂNçÕES.
Neste caso, o pregoeiro examinará as oÍertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a

ordem de classificação, até apuração de uma que atenda âo Edital, sendo o respectivo proponente convocado
para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar o Contrato.

21.1. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as

obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições
avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.

21,2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03 (três)

vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para assinatura.
21.3. Os prazos, as quantidades, a foÍma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condiçõe5 de
execução do objeto seÍão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.
21.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não

esteja de acordo com os termos e condições estabelecida5 neste Edital e seus Anexos.
21.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a Contratada
deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis do recebamento da notificação, cabendo ao órgão participante a solução deÍjnitiva da
questão.

21.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposiçôes contidas nos

arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente rejeitará, no todo ou em parte, a

execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de ReÍerência e no
lnstrumento Contratual.
21.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor nomeado
atÍaves de portaria, devendo manter elevado o padÍão de qualidade dos serviços e frequente contato com o
preposto da contratada, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentos;
21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

21,9. A sêcretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,
devendo ainda:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;
b)Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias para a boa

execução do obieto contratual;
c)Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do objeto e, em especial, na

aplicação das sanções estabelecidas;
d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumprtdas integralmente as condições

estabelecidas;
e) Determinar o que for necessáíio à regularização de Íaltas verificadas;
f)sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobserváncia pela CONTRATADA de qualquer
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19.S. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá eÍeito suspensivo.
19.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.7. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver
sua decisão.

19,8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COMISSÃO
PERMANENTE DE UCÍTACÂO: Avenida Íancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá -
cEP 58.920-000.
19.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro adjudicará o
objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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descumprimento do Termo contratual j
g) Registrar as ocorrências havidas. firmado juntamente ao preposto da CONTRATADA;

21.10. O contrato porventura firmado terá como gestor(a) servidor nomeado atraves de portaria.
21.11. As decisões e providêncaas que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão deverão
ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.
21.12. A fiscalizâção exercida pela CONTRÂTANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRÂTADA pela completa e perÍeita execução do obieto contratual.

22.1. O pagamento decorrente da aquisição ob.ieto desta licitação será realizado após liquidação da despesa,
por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem
cronológica estabelecida pelo art. 5s da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da

data de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;
22.2.O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta-
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a

apresentação da Nota Fiscal/FatuÍa, devidamente certificada pelo Contratante.
22.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/Íatura,
deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções neces5árias.

22.4.Parc fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal, atualizações

das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:
a) Regularidade para com Fundo de carantia por Tempode Serviço (FGTS);

b)Certidões negativas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as Fazendas

ESTAOUAT E MUNICIPAL da sede da licitante;
clCertidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a

Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita Federal {SRF) e a inscrição em Dívida Ativa da Uniâo junto
à Procuradoria- Geral da Fazenda Nâcional (PGFN). emitida pela Secretaria da Receita Federal, abran8endo
ãs contribuições previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

22,5. Nenhum pagamento será eÍetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação
solicitada nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira,
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
22.6.Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o prazo de

30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado

o vício.

22.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obri8ação por
parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, coÍreção monetária, compensação
iinanceira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.
22.8. Não haverá sob hipótese alBuma, pagamento antecipado.
22,9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.
22.10. o Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela Contratada;
22.11. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamentefornecidos.

23.1. A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que vierem a

ser recusados por outros que atendâm as exi8ências do objeto desteTermoi
23.2,A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas. independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria Gestora;
23.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de tornecimento emitida pela Secretaria
Gestora;
23.4, No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do Registro de
Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notiÍicação, cabendo as secretarias solicitante5 a solução definitiva
daquestão;
23.5. os produtos fornecidos pela empÍesa detentora do Re8istro de Preços estará sujeito à aceitação pela

Secretaria Gestora, quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja

de acordo com o especificado neste Terrno.
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24.1. DEVERES DA CONTRATADA

24.1.1. Ourante a vigência do contrato, a Empresa deverá:
alfornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria 5olicitante, e ainda de

acordo com as especificações constantes neste Edital e seus anexosi

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;
c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriSaçóes assumidas,

sem qualquer ônus ao Município;
d) Apresentar documento Íiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços

unitários etotal;
e) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos, sempre
que solicitãdo;
f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato
referente a este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto exigido na

licitação;
h)Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requislção de Fornecimento
própria, informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;
i)Prestar todos os esclarecimentos que Íorem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas obrigaçôes se

obriga a atender prontamente.
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali2ado do contrato.
k) Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e postura5, bem como
quaisquer determinaçôes emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria de objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão
de seus prepostos ou convenentes.
l) Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de teleÍone fixo, celular e

Íax, para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo mantenha os contatos necessários;
mlcomunicar imediatamente a Se€retaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo todas as alterações
eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.
n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualqueÍ alteração ocorrida nas especificações, em fãce
de imposiçõe5 técnicas ou de cunho administrativo e legal.

o) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido. com indicação de preços

unitários e total;
p) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratante;
q) Responder pelos danos causados diretãmente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou
dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta .esponsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informaçôes de que necessitar para o cumprimento de suas obrigações
contratuais;
24.2. DEVERES DO CONTRATANTE

24.2.1. Na vigência do contrato, compromete-se o CONTRATÂNÍE gerenciar o objeto nos termos abaixo.
a) prestar inÍormações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notiÍicar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos;
c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;
d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos
produtos;
f) designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização dos
Íornecimentos.
g) proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os
padrões estipulados.
h) fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuais;
i) êncaminhar ao Departamento de Contabilidade^esouraria as Notas Fiscais da CoNTRATADA para

posterior pagamento;
j)permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para tratar de

assuntos pertinentes ao objeto contratado;
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rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;
proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;

sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência

registrar as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências necessárias

25.1. Após registrados 05 preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento, nos

termos do artigo 62 da Lei ne 8.666/93.

25.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou

retirar da nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em

seus atos constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco)dias úteis.
25.3, É facultado a CONTRÂTANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem
anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da

nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente, convocar as demais licitantes
classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicêção das sanções previstas neste
Edital.
25.4. O píazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela

CONTRATADA, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justiÍicado e aceito pela Secretaria
Contratante.
25.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da realização
do pagãmento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a comprovação das
condjções de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a

vigência do lnstrumento Contratual.

26.1 com fundamento no artigo 7e da Lei ne 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública pelo prazo de ate cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante
que:

26.1.1 Não assinar a ãtã, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;
26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;
26.1.3 ApresentardocumentaçãoÍalsa;
26.1.4 Ensejêr o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
26,1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
26,L.6 Não mantiver a proposta;
26,1.7 comportar-se de modo inidôneo;
26.1.8 Fizer declaração falsa;

26.r..9 Cometerfraudefiscal.
26.2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente
as seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução totãl ou parcial do contrato:
26,2.1 Advertência;
26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos
produtosj
25.2.3 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa
injustificada em retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;
26.2.4 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da
Empresa Proponente;
26.2.5 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigaçôes
previstas neste Edital e seus Anexos.

27.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas,
poderá revogar a presente licitação, em face de razões de anteresse público, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justiÍicar tal conduta, ou declarar a

sua nuladade por motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
27.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
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ressêlvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.

tiver suportado no

28.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos,
contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a Íormulação de imediata representação ao
MlNlsTÉRlO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e

instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo
para os fins estabelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n' 8.666/93.

29.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre as interessadas, desde que se.iam atendidos o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a

finalidade e a segurança da contratação.
29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo quãlqueÍ 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 e local, anteriormente estãbelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em

contrário.
29.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentâdos em qualquer fase da licitação.
29.4 Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade. informações
complementares.
29.5 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,
poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitaçãoj
b) Alterada as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-
la, no todo ou em parte, por razôes de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação. mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado
no sistema para conhecimento dos particrpantes da licitação. O MUNIcíPlO DE LARANJAL DO JARI poderá,

ainda. prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:
a) Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da

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

finalidade e a segurança da contratação;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e

classificação do licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não

acarrete violação dos princípios básicos da licitação;
c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas

propostas.

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não amportará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualiÍicação e a exata compreensão da sua proposta.

29.9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as rnÍormações adicionais, que 5e fizerem

necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme
informaçôes constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 Ídois)

dias úteis antes da dãta de abertura da sessão.

29.10 os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão, necessariamente)

motivos para que se altere a data e o horárao do Pregâo.

29.11 As questões formuladas, bem como as respostas de interesse 8eÍal, serão divulgadas para todos os

que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação dã proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da

sessão.

29.13 As situações não-previstãs neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior,

serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do
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Pregão e observadas a legislação em vigor.

29.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE

TARANJAL DO JARI.

30.1. os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n" 8.666/93. de 21.06.93. Lei n." 10.520, de

77.06.2002, Decreto n.' 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n' 10.024,

de 20.09.2019.

31.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de Laranjal do

lari-AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Laranial do JarilAP, 05 de maio de 2021.

ENIVAI.DO BALIEIRO MACHADO

PREGOÊIRO

.' rIc.
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PREGÃO ELETRôNrCO N'013/2021- PMU

ANEXO I

TER}IO DE REFERÊNCI,A

APROVO O IERMO DE R€FERENCIÂ N05 ÍERMOS OA
LEI 8666/93 E DEMATS LEGISLÂçóES.

Em: I-I

MARCELO SARRÂF SANTOS
Secretário Municipal de Meio ambiente e

Turismo

Dec.0 1212021-GAB/PMLJ

I DO OBJETO:

l.1o objeto deste Termo é a aquisição deÉquipementos De Mêdição E Oriêntação - MAT€RlAls PERMANENTÊS, para

atender as necessidades dos Departamentos de Licenciamento Ambiental, Fiscalização e Notificação, conforme condições

constantes neste Termo de ReÍerência.

2.14 SecÍetaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMATUR justifica a aquisiçâo destes

materiais a grande demanda de trabalho nos setores deLicenciamento Ambiental, Fiscalizaçào e Notificaçào.

os quais apesentam a necessidade de adquirir aparelhos que orientaram os serviços oferecidos pelos mesmos.

Dessa forma poderemos atender as demandas advindas de denúncias e quaisquer infração ambiental. dando

suporte necessário aos serviços do Departamcnto de Fiscalização e Notificação.Os equipamentos solicitados

oportunizarâo urna reestÍuturação e melhoria dos trabalhos oferecidos por esta secretaria aos nossos

munícipes, garantindo um desempeúo adequado dos serviços da Secretaria Municipal dc Meio Ambicntc c

Turismo - SEMMATUR.

Assim sendo, para o atendimento desse tipo de demanda, a SEMMATITR solicita a compra paÍa tais matcriais

trND 0-ltE-rBEaÍMETRo otclial A"/c coM DATALocGER E
INTERFACE USB - CERTIFTCADO DE CALIBRAÇÃO
RASTREÁVEL RBC/INMETRO.

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÂO E ORIENTAÇÁO

II JUSTIT-ICATIVA:

1.

III ESPECIFICACÔES DOS MATERIAS:
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CLINOMETRO. Medidor de inclinação digital IP65 4X90'. Face inferior
em prisma com magnético. TeclaHOLD para congelamento de medida'

Conversões entre 4x90"m/m: l000mn/m. o/o: l00o/o, pol/pes: I 2poUpé,

Proteçào lP65 (lngressProtection): 6= Proteção contra poeiÍa; 5:
protegido contra jatos de água, Capacidade: 4x90". Precisâo: 0-90':
+0,050 / Restante dos ângulos: +0,15', Resoluçào: 0,1 '. Certificado de

Cali ao com rastreabilidade Inmetro,RBC. Garantia de doze meses

02

02

UND 02

Especificações técnicas: Faixa de mediçào: 30 a 130 dba I dbc; Resoluçào:
0.1 db: Exatidão: +1.5 db: Faixa dc frequência: 31.5 hz a 8.5 khz:
Ponderaçào em ftequência: a / c: Tempo tle resposta: fast ,' sloul
Microfone: capacitivo de eletreto de l/2"; Memória interna (datalogger):
32000 registros: Normas atendidas: iec 61672-l classe 2 e ansi sl.4 tipo 2;
TemperatuÍa de operação: 0 a 50"c; Umidade de operaçâo: l0 a 90%ur
(sem condensaçào.;; Alimentação:6v (4 pilhas aa): Dimensões (l x a x p):

70 x 245 x 45 mm; Pcso: 240 g.

Recursos principais: registro de miíxima (max); barra gráfica analógica de
5l segmentos; visor iluminado (backlight); indicação de bateria fraca;
relógio e calendário; alarmes de alta (over) e baixa (under) via software:
saídas analógicas (ac e dc); interface usb com o computador; conexào
para tripé; desligamento automático após l0 min. De inatividade.
Itens inclusos: 4 pilhas aa; protetoÍ de vento para microfonelcd com
software: cabo usb para conexào ao pc: cabo p2 para saídas analógicas:
esto ara tra eses emrte: manual de in

L',\ t) 0.r2 GPS PORTATIL, gps portitil Trilha de navegaçâo Medidor de área
terrestre Monitor de 2,4 polegadas Pesquisâ terrestÍc Ferramentas de teste

elétrico.
Características: Tela grande de 2,4 polegadas com forte luz de fundo de
LED para facilitar a leinrra, nítida à noite. A medição automática da trilha,
aareaeoc nnlento ser exibidos na mesma tela

t \I)ERA FOTOGR{FICA DIGITAt. PROFISSIONAL. dcstaques
do produto: Sensor de Imagcm CMOS dc I 6MP: Lcntc 4- l 5lmm f/3-6.5
38x Zoom VR; Monitor de tilt LCD de 3,0" 920 mil pontos; VÍdeo Full
HD 1080p a até 30 qps; Conectividade Wi-Fi Incorporada corn

NFCI Função 76x Dl,namic Fine Zoom; Gral'ação Continua ISO 6400 e

7.4 qpsl Modo de Seletor Automático de Ccna; batcria 4X pilhas AA.
Garantia de doze meses.

4.

r)óundO WALK TALK. tipo dc ticqüência400-

470MHz, CorPreto, Escopo200 m, Potência5 W' Capacidade da

baterial500 mAh, Duração da batcria6 h, ló Canais' Faixa de

comunicação Longa, llOV, Entradas Mic e Sp'400 - 70mHz. Itens

Inclusos: Baterias, Fontes Carregador, Antenas, Alças de Pulsos. Clipes

RADIO DE CO}IU\ICAÇ

de cinto, Fones de ouüdo

5

06UNDTRENA EM FIBRA DE \TIDRO' Tanra

trena Aberto, Dupla escala: metros e polegadas, Contagem inicial após o

uxador

nho: 50m x l3mm, CorPo da

Mnoloon DE DISTANCI.{ ELEÍRoxrca. Mcdiçào dc atc 80 nr

r1eferência.

a ao0,10 n sullrlllc lzaçtrlil ntda enoxaoaM ot' apr60l preclpés
deoFudc trnd nÇâinha colÍ) o.5OTs tresdeomct5llla dosdadc

n do )0Armazcname() dCS crnedietaP ças paracompitágor
ec dolactR oll'l doerara da o.recueta çàSoc psua lza pn-rp paraçoes

med dorii lo docoIii octrodo cNÍln\Í moM ax n]o. p pa
t- 0ud ci.l unça

Ítzadaa olllaLICorrcçadcmedi CScll'r longasnl çosobre ripe
cr11 oantde(,u ut-llltr ordar udeanrediradades pancxde lcnl çapa

cntl'1)(nÍtt tc ail atcr tlitcdo !'S sa aecta uportedetnt e docnsS o!' posEa IP .1
S5IacadaorltnJentarlt.raPrrdcllt0o

1

3.

und

6.

).
luz

altura.

distâncias.
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de resistência a borrifamento de água e poeta, Maior duração da bateria
de 5.000 medições com os recursos de desligamento automitico do laser e

da energia. Garantia de l2 meses.

Vacuômetro Digital Eos Profissional Compacto
Características técnicas: Super compacto. Alta durabilidade.
Ambiente de operaçâo: Temperafura entre -20 e 60 graus Celsius,
Umidade relativa do ar abaixo de 850Átcabo em mola com sensor de
vácuo:Entrada de Conexão: l/4 SAE;Auto-desligamento: l5 minutos;Atc
60hrs de uso continuo;Alcance de Medição: 0 a 30000 micron:tl Unidades
de mediçâo: microns, mmHg, mTorr, Torr, mbar, kPa, PalVisor: tligital
com iluminação.

T]ND

9. Manômetro Digital medidor de diferença de pressão atmosférica
Descrição:Capacidadc: psi: I 5 / kPa: I 03,42 i mmH g: 11 5,1 I Kgi cm2:
1,055 / mbar(hpa): 1034.2 r bar: 1,034 I in H2O:.115.20 / mmH2O: 10546
/ in Hg: 30,5 I ft H2O:34,6 I ozlinch2: 240,00; Resolução: psi: 0,001 /
kPa: 0,01 / mmHg: 0,1 / Kg'cm2: 0.001 i mbar(hpa): 0,1 i bar: 0,001 / in
H2O: 0,01 / mmH2O: I i in Hg: 0,001 ,' ft H2O: 0,001 / ozinch2: 0.01;
-Prccisão: +0.-1% da escala total em 25': Precisão combinada: rl.0% da

capacidade totall Tempo de resposta: 0.5 segundo; tubo laranja com
diâmetro dc 4 mm e comprimcnto de 500 mm; Capacidadc de temperatura
compensada: l0 - 30'C ; Tarnanho da tela de LCD: 32,5 x 54 nrm:
Operaçâo de Temperatura: 0 a 50"C;
- Operação de Umidadc Relativa 1RH): <80%; Armazenamento de
Tempratura: -20 a 50'C; Armazenamento de Umidade Relativa (RH):
<907o: Dimensôes: 16.9x 7.83 x 3.44 cml Peso: -200 g.

10. Suta Digitâl, LCD grande. Quatro botões de controle fornecem cinco
funções: Ligar desligar, Leitura em espera. Ler o ângulo reverso. lnverter
display, Limpar a leitura, Desligamento automático
Lâmina de aço inoxidável, Alça de ABS. rcsistente ao impacto. Fonte dc
energia: Bateria de iões de lítio.

T'N D 03

t]N I) 0l11. CINTO de segurança paraquedista at 7015 athosconÍbrt altura
72. MULTIMETRO digital portátil Profissional hnr 2090 r-'N l)
13. ESCADA articulada aluminio vonder I 6 degraus 4 x 4 ate 150 kg T'ND

uNl) 02

0t
0t

---l

Iv D,\ \OT,\ }'ISC \I-:
4.lA Contratada deverá apresentar junto à Scção de Patrimônio Nota Fiscal da própria empresâ, em 02 (duas)

vias no minimo. com as devidas descriminações dos equipamentos solicitados. conÍbrme edital.
4.2A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos produtos.

v DA FISCAI,IZACÃO E ACO]\{PA}..IIA}IE\TO

5.1 Ficarào ao cargo do Gestor desse contrato. designados nos termos do artigo 67 da Lei Federal n" 8.666/93 e

alterações, o acompanhamento c fiscalizaçào da relação conratual.

VI- RI]SPONS,\BILI D,\DES DA C()\'l t{.\'1.\D.\

6.14 CONTRATADA obriga-se a executar os serviçosobedecendo rigorosamentc às especificações
discriminadas neste Termo de Referência.

6.24 CONTRATÀDA obriga-se, ainda. a:

a) Manter, durante o serviço, todas as condições de habilitação e qualificaçào exigidâs neste Tcrmo de

Reierência;

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

8. 02
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c)A contratada deverá indicar um preposto, para acompanhar a entrega do bem na Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Turismo. assim como, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes no aro do objeto:

d) A contratada é obrigada a reparar, corrigir. remover ou substituir os seus objetos no total ou em partc
se houver defeitos ou incorreçôes resultantes. conforme designado nos termos do artigo 69 da Lei Federal
n' 8.666/93.

vIII RE PONSABILI DADES DA CON.TRATANTH,

7.1 A CONTRATANTE obriga-se:

a) A promover. por intermédio da Secretaria Municipal de Mcio Ambientc e Turisnroo acompanharnento
e a fiscalizaçào da execução do objeto contratado, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo. ânotando
em registro próprio os defeitos delectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que. a seu

criterio, exijam o rcparo ou substituiçào dos bens por parte da CONTRATADA.

b)A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo âlgum atenua ou exime a responsabilidade
da CONTRATADA por qualquer r'ício ou defeito presente nos bens fomecidos.

vII DO LoC^L E IIORÁRIO DE E}'TRE(i,\:
8.1 O bem deverá ser entregue ao servidor responsável (Chefe do Almoxarifado da Pret'eitura de Laranjal do
Jari), acompanhado por servidor do setor lecnico, devidamente instituído para recebimento do bem constante no
item III deste Termo, no endereço Rua Vitoria Régia. N' 251I - Bairro Agrcste. em dias úteis, no horário dç'

0tl:00 às I2:00 e de l4:00 as l8:00 horas.

8.2 O bem material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança

durante o transporte.
E.3 Quando for o caso, o volume contendo o bem material deverá estar identificado externamente com os dados
constantes da nota fiscal/fatura e o endereço de entrega.

IX . DO PRA7,O DE E\TREG {:
9.lOs prazos paÍa entrega dos itens será de forma imcdiata que scrá a partir do recebimento pela Contratada da

Nota de Empenho expcdida pela Secretária dc Finanças o qual deverá ser retirado no prazo nráximo de 30 dias a

contar da data de convocaçào da empresa.

X. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

l0.l O recebimento provisório dar-se-á no local designado no Tópico 8.

10.2 O bem Material deverá ser entregue de forma corretamente acondicionada.
10.3 Após a conferência do bem material, se constatado divergência daquele ofertado pela Contratada, esta

estará obrigada a substiruir os matcriais.
10.4 A forma de recebimento do objeto será de acordo com a Lei n". t1.666/93 e alteraçõe;.

XI- DO RECEBINIENTO DEFINITIVO:

ll,l O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisôrio, consistindo na comparaçào das

especificações do objeto e de sua nota fiscal.
l l,2 Será devolvido o bem materiâl que não atender as especificações exigidas neste Termo de Referência.
I 1.3 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidoÍ ou comissão encarregada da fiscalizaçào
do contrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal.

XII- CLASSIFICACAO ORÇAMT]NT,{RIÂ:

l2.l.Os rerursos para aquisição deste objeto é oriundo do Tqsouro Municipal

S

XIU - DAS PENALIDADES:
l3,l Com fundamento no artigo 7" da Lei n" 10-5201?002 e art. 28 do Decretô n.' 5..15012005, ficará impedida

dc licitar e contratar com a Uniào. Eslados. Distrito Federal ou Municípios e scrá descredenciada no SICAI e no

cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR,{NJAL DO JARI - PMLJ. pelo prazo de ate



.-rIf r'
PREFEITURÂ MUI{ICIPÂI- OE IÂRÂNIA[ OOIARI

s€cRETARtÂ MUNrcrpÂL DE aoMrNrsÍRAçÃo E pt-aNUÂMENTo ,sEMAp
Equipe de Píetão

t

5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária
que:
l3.l.l não retirar ou nâo aceita! a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
13.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste processo licitarório;
13,1.3 apresentar documentaçâo falsa;
13,1.4 ensejar o retardamento da execução de seu otljeto;
13,t.5 não mantiver a proposta:
13.1.6 falhar ou fraudar na execução do contratol
13.1.7 comportaÍ-se de modo inidôneo:
13.1.t fizer declaração falsa;
13.1.9 cometer fraude fiscal.
13.2 A licitante estará sujeita à multa de l0 (dez) por cento do valor contratado para a contrataçâo quando incorrer em uma
das hipóteses da condiçâo anterior.
13.3 Com fundamento nos aÍtigos 8ó e 87 da Lei n'. 8.66ó193, a adjudicaríria ficará sujeita, no caso de atraso injusrificado,
assim considerado pela Adminisfação, inexecuçâo parcial ou inexecução total da obÍigação, sem prejuizo das

responsabilidades ciül e criminal, assegurada a préüa e ampla defesa. às seguintes poralidades:
14.3.1 Multa de:

a) 0.2% (dois decimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso.
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a criterio da Administração. no caso dc
entrega com atraso, poderá ocorler a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecuçâo total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por periodo superior ao
preüsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

c) l0% (dez pu cento) sob,re o valor adjudicado, em caso de inexccuçâo total da obrigação assumida.

Laranjal do Jari AP, l9 de janeiro de 2021

CLAUDIA GISELE BARROS DE SOUSA
Dir!-lora do Deparúmenlo Adnrinistralivo

DEC, N" 075.'202I - GAB/PMLJ
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PREGÃO EIEÍRÔNtCO N'013/2021- PMU

ANEXO II

MODETO OE PROPOSTA COMERCIAT

Razão Social:
CN PJ:

Endereço:

Fone/Fax:
Nome do Representante Legal RG e CPF

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico ne_J2021- Registro de Preços

ITENS

|TEM ESPECTFTCAçÃO

VAI.OR TOTAT

qUANTIDADE

ESTIMADA
UNIDADE PR€çO ESTIMADO VATOR TOTAL ESTIMADO

l-..............-

l

í. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura

do certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de

lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos

produtos, tais como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteara

responsabilidade, ainda, os que por ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente
cotados.

3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada.

4. o prazo máximo para entrega dos produtosserá de_dias, contados a partir da solicitação da

Contratante.

5. o valor da proposta é de RS

Cidade/UF,_de_de 2021

(carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

nos termos acima.
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PREGÃO EIETRÔNrCO N" 013/2021- pMU

ANEXO lll

MINUTA DE CONÍRATO N9 ------J2021-PMU

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado MUNICÍP|O DE

LARANIAL DO JARI, pessoa juridical de direito publico interno, CNPJ(MF) ns 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo PreÍeito Municipal o Sr. MARCIO CLÂY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG ns

274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa com personalidade jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ ne ......................., com sede na Rua ..................., ne ...., Bairro ......................., Cidade-
UF - CEP........................., neste ato representada pelo Sr. ., RG ne.................., CPF ne......... ..........,
domiciliado Macapá, celebram o presente contÍato mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente
outorgam e estabelecem:

cúUsUtA PRIMEIRA - Do oB,EÍo

1.1. A presente aquisição tem por objeto a eventual aquisição de Equipamentos Dê Mêdição E Orientação -
MATERIAIS PERMANENTES, para atender as necessidades dos Departamentos de Licenciamento
Ambiental, Fiscalização e Notificação, de acordo com as especificações, conforme condições e especificações

constantes do Termo de Referência.

cúUsUtA SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo coMPLEMENTAR

2.1, A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, em seu anexo (Termo de Referência), bem

como ao estabelecido no ato convocatório, do Pregão Eletrônico nq 013/2021-CPL/PMlJ, e na proposta firmada pela

CoNTRATADA, constante no Processo Administrativo n.e 208.045/2021-SEMAP/PMU, que, independentemente de

transcrição, integram e complementam o presente instrumento, naquilo que não o contrariaí.

cúUsUTÂ TERCÊIRA- DA VIGÊNoÂ

3.1, O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

cúUsUI.A QUARTA - oA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA

4.1, As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

Óreão/UG: 100(F Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Ação: 18.541.q)15:1012 - Gestão de lnvestimento da sec. Municipal de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Fonte:001000

CúU5UTA QUIt{ÍA - Do PRÂZO, I.OCAI. DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO.

5.1. O bem deverá ser entreSue ao servidor responsável (chefe do Almoxarifado da Prefeitura de Laranjal do lari),
acompanhado por servador do setor técnico, devidamente instituído para recebimento do bem constante no item lll
deste ÍeÍmo, no endereço Rua Vitoria Regiê, Ne 2511 - Bairro Agreste, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e de

14:O0 ãs 18:00 hôrãs..

S,2. o prazo de entrega do objeto será de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de

Empenho.

5.3. A Iicitante vencedora obriga-se a entíegar o item de acordo, estritamente, com as especificaçôes descritas neste

-., rLe.

TERMO DE CONTRATO DE AqUtStçÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO
DE I.ARANJAL DO .IARI E A EMPRESA

PARA OS FINS

ABAIXO DECLARADOS,
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instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso venha a ser constatado pela Administração não
estar em conformidade com as referidas especificações.

S,4 - Os itens serão solicitados através da emissâo dos pedidos, onde serão especificados todos os itens a serem
entregues.

5.5, O recebimento será efetuado da seguinte forma:

5.5,1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as

especificações constantes da proposta da empresa.

5.5.2. Oêfinitivemênte, após a verificação da qualidade, dâ quântidade dos produtos e sua consequente aceitãção,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partesj

5.6. Confirmado o atendimento das especificações e condições estabelecidas neste lnstrumento, o item será recebido
definitivamente e liberado para pagêmento

cúusutA sExÍÂ - Do vALoR CoNTRATUAT E DAs coNDtçôEs DE PAGAMENTo

6.1. O valor eíimado global deste Contrato e de RS xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens e valoies unitários
abaixo:

6.2. O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento, mediante
o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria Municipal, de Finanças.

6.2.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da Nota Fiscal/Fatura

referente ao objeto regulamente executêdo, acompanhada dos documentos de habilitação perante a Fa?enda tederal,
Estadual e Municipal, INsS, FGTS, Ministerio do Trabalho (CNDT);

6.2,2. O pagamento será creditado em favor da empresâ, atravé5 de ordem bancária, na entidade bancária indicada na

proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva

agência e da conta corrente em que deverá ser eÍetivado o crédito.

6.3. A Administração reserya-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer

débito existente da empresa em consequéncia de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto deste

certame.

6,4. Nenhum pagâmento será efetuado à empresa, enquanto pendente de iiquidação qualquer obrigaçâo financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento

ou correção monetária do valor inicial.

6.5. No caso de eventuãl aÍaso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para

tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

I = índice de atualização financeira; I =Iry:!!lll)
365

Tx = Percentuãl da taxa de juros de mora anual {= 6%);

EM = Encargos moratórios;

N = Número de diâs entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da pârcela em atraso.

CúUSUTÂ sÉÍIMA - DAS OBRIGAçõES DÂ CONTRATANTE

7.1, Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega do item;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

7.3. Proporcionat todas as facilidades visando à disponibili2ação do item;

7.4, Manter funcionário, formalmente designado pela Administração para a Fiscalização contratual;

7.5. Oefinir em todas a5 5olicitações o detalhamento das especificaçôes dos itens;



lqÊtuI
iüB;

PREFEITURA MU{IICIPAI. OE I.ARÂNTAL DOJARI
stciEÍAR,a MUi{tctpÂt- Dr aDMtNtsÍRAçÃo E pLÂ EJÂM€NTo - sEMAp

Equipe de pÍê8ão

Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Administração para disponibilização dos itens
pela CONTRATADA.

cúusutÂ otrAVA - DAs oBRtGAçÕEs DA CoNTRATADA

8.1. Entregar os itens no local indicado pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, nas quantidades e
especificações solicitadâs, obedecendo aos critérios estabelecidos em Edital;

8.2, Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E fURISMO relativos aos itens
adquiridos, providenciando toda e qualquer solicitação de readequação, com vistas ao atendimento das necessidades
da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO;

8.3. ResponsabilizaÍ-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos, contribuiçôes de
qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perÍeita disponibilização dos itens
contratados;

8.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO;

8.5, Providenciar para que, no ato da entreEa dos itens. os mesmos estejam embalados de forma adequada, na
quantidade estabelecida na Ordem de Serviço, visando evitar qualquer dano no transpone;

8,6. Não transferir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem pÍévia e expressa anuência da
Administrãção, desde que assuma total responsabilidade pela disponibilização dos mesmos;

8,7. Apresentar nota fiscal/fatura dos itens;

8.8. Executar a disponibilidade dos itens, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a

impossabilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.

cúusurA NoNÂ - Do AcoMpaNHAMENTo E DA FtscÂUzAçÃo

9.1. Os critérios de ãcompanhamento e de Íiscalização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.e 013/2021- PMU,

estão previstos no Termo de Referência, anexo I do respectivo edital:

9.1.1 Nos termos do arl. 57 da Lei n-o 8.666, de 1993, será designado Íepresentante da Administração para

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à

execução do serviço e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observadosj

9,1.2, As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão, deverão ser solicitadas aos seus

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

9.1.3, A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei ne 8.666, de 1993;

cúUsUI.A DÉcIMA - oA MANUTENÇÃo Do EQUIIÍBRIo EcoNÔMIco-FINANCEIRO

10. 1. Em caso de alterações contratuais, na lorma do que dispõe o art. 65, inciso ll, alínea "d", da Lei FedeÍal n-o

8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicaal do contrato. Os preços ajustados
entre as partes poderão ser alterados, mediante o instatuto do REEqUIÚBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando

devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo5 da execução do ajustado, ou àinda, decorrentes de força

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso

será formalizado porAD|ÍAMENTO;

10,2. Para que ocorrê o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar atuêlização dos valores,

elaborando, desta Íorma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que se mantenha o equilÍbrio
econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, pêra estes gastos, esteja compatível com os valores

de mercado;

10.3. Nos casos de variação de preços Íornecidos pela empresa, o instituto utilizado tambem sofrerá

REAJUSTAMENTO, baseado na variação do íNUCE DE PREçOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e divulgado
pelo IBGÊ, levando-se em consideração o período compreendido entre a data limite de apresentaçâo do preço

proposto pela empresa e a data em que o índi.e foi divulgado oficialmente e evidenciou a exastência de circunstância
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provocadora de tal reajuste, perante a devida comprovação da empresa;

10.4. Os valores reÍerentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, poderão ainda sofrer ACRÉSC|MoS
OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos:

10'4.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de sobrevir fatos
supervenientes imprevisiveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo da
execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos
termos do art. 65, inciso ll, "d" e § 5s, da 1ei8.566/93;

10.4.2. PaÍa menos, na hipótese do valor contratado ficar muato superior ao valor do mercado, ou ainda, quando
ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 55, § 5e, da 1ei8.666/93;

10.5. As alteraçôes de que tratam as SUPRESSÔES e ACRÉSCIMOS em percentual dê 25%, somente poderão ocorrer
após 01 (um) ano de vi8ência do instrumento contratual, lá quando se trêtar do instituto do REEQUILíBRIO
ECONÔN,4lCO FINANCEIRO a alteração se eÍetuará no momento de sua ocorrênoa.

cúUsUI.A DÉcIMÂ PRIMEIRA - Do REAIUSTE DE PREços

11.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses da
data de apresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

11.2. O rea.iuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na vanação do íNDICE DE PREçOS AO
CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço proposto e adjudicado pela

Administração e a data em que o índice Íoi divulgado oficaalmente e evidenciou a existência de circunstância
provocadora de tal reajuste.

11.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3e da Lei ne 7O.192/Ol, o reajuste só poderá ocorrer nos

contrãtos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze meses da apresentação da

proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se Íefeflr, se assim couber.

11.4.Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos

Estados, do Distrito Federâl e dos MunicÍpios, serão reajustados ou corri8idos monetariamente de acordo com as

disposições contidas no § 3e da Lei ne 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei ne 8.666, de 21 de junho de

1993.

11.5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno direito qualquer estipulação de

periodicidade inferior a um ano.

cúusUTA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAçÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12,1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de contrato para qualquer operação financeira;

cúUsUtÂ DÉcIMA ÍERCEIRA - DAS ATTERÂçÔ€S

13.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.e 8.666, de 2l de junho

de 1.993.

cúUsUtÂ DÉCIMÂ QUÂRTÂ - DA RESCISÃO

14.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato poderá ensejar suas rescisão, nos

termos dos artigos 79 e 80 da lei n.s 8.666/932.

14.1.r.. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que,

depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de os(cinco) dias úteis para se maniÍe§târ ê

produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências

ãcâutêlâdoras.

14,1.2. No caso de rescisão provocada por inadrmplemento da CONTRAÍADA, o CONTRATANTE poderá reter,

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, já cãlculados ou estimados.

cúusurÂ DÉctMA qu|NTA- DAs sANçõEs E PENALIDAoES

15.1. Fica sujeita às penãlidades administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.e 8.566/93, a CONTRATADA

que:

I
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a) Convocada dentro do prazo de validade da' sua proposta, não assinar o Contrato no prazo estabelecido, não aceitãr
ou retirar a nota de empenho;

b) Apresentar documentação falsã;

c) Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decorrência da contratação;

d) Ensejar o retardamento da execução do ob.jeto;

ê) Executar serviços que não atendam à especificação exigida no edital;

0 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) ComportaÊse de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

i) Cometer fraude frscal.

15,2. Para os fins da alínea "g",reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lea ne

8.666/93.

15,3. A CONIRAIADA, quando cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem prejuizo
das demais cominações legais, às seguintes sançôes:

j) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;

k) multa momtóría de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustiÍicado e por ocorrêncra de fato em
desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzel dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

l) muha compênsatóÍia de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçãc total do
objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação
de outras sanções legalmente previstas;

m) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será aplicada de

forma proporcional à obrigação inadimplida;

n) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até doisanos;

O) lmpedimento de licitar e contratar com a SMAS com o consequente descredenciamento do Cadastro Central de

Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de ate cinco anos;

p) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini5tração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou ate que seia promovida a reabilitação perante a própria autoÍidade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir ã Contratante pelos prejuÍzos causados;

15.4. Tambem Íicam sujeitas às penalidades do art. 87. lll e lV da Lei ne 8.656, de 1993, as empresas e os profissionars
q ue:

q) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quarsquer

tributos;

r) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitaçãoi

s) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. As sanções poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.

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

contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.e 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e,

subsidiariamente, o procedimento pÍevisto na Lei ne 8.666/93 e na Lei ne 9,784/99.

15.7. A aplicação das penalidades é de competência do CONTRATANTE;
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15.8. Em atenção ao principio da proporcionalidade, na estipulação das sançôes, a autoridade competente, deverá
considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de compÍometimento do interesse
público e o prejuízo pecuniário decorrente das iríegularidades constatadas;

15.9. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratadã, como medida cautelar, independentemente
de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicadê em razão de inadimplemento contratual,
com base no artigo 45 da Lea n.e9.784/99.

15.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia
prestada, quando houver, ou ainda, quando Íor o caso, cobradojudrcialmente.

15.1l. Aplicada a penalidade de multa, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de

30 dias, contados da notificação.

15.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão

unilateral do contrato.

cúusutA oÉctMÂ sExrA - oos cAsos oMtssos

16.1, Os casos omissos serão decididos pela cONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.e 8.666/93, na Lei

n.e LO.52O/2OO2 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lea n.e

8.078/1990 - Código de DeÍesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cúusurA DÉcrMA sÉÍrMA - DA puBUcAçÃo

17.1. O presente Contrato deverá ser publicaoo, em resumo, nos Diários Oficiais da União e/ou do Municipio de

Laranjal do Jari no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5e (quinto) dia útil do mês seguinte a sua a5sinatura,

conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei ne 8.666/93.

cúUsUTÂ DÉCIMA oITAvA - Do FoRO

18.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Laranjal do lari/AP, com exclusão total de qualquer outro que seja

invocável.

Para Íirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi iavrado em 03 {três) vias de igual teor e forma,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas.

Laranjal do lari-AP, xx de xxxxxxxxx de 2021

Marcio clay da Costa Serrão
Prefeato Municipal

CONTRATANTE

- ., i'r
Q.r

PREFEITURÂ MUI{ICIPAI. OE LARANIAI, DOJARI
SEGRETÂRta MUÍ{tctpÂL oE ÂoMtÍ$sÍRAçÃo E plAr.r rJÂM EN To - sÉMAp

Equipê dê Píêgão

xxxxxxxxxxxxxxuxxxx
CPF

CONTRÂTADA
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