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EDITAL - PREGÃO EIETRÔNICO N9 OlO/2022. CPVSEMAP
pRocEsso Ne 208.015/2022-5EMAp/pMU

1.1. O Município de Laranjal do.lari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR
PREçO POR LOÍE, objetivando Contratação de empresa especializada em realizaçâo de eventos esportivos
para a Realização do Evento Copa Jari de Futebol na Florêsta no Município de Laranjal do lari/AP. Através
da Prefeitura Municipal de Laranial do JaÍi, com a organização e Coordenaçâo do Departamento de
Esportes da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, Convênio Ns 909948/2021- plataforma + Brasil, de

acordo com ãs especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo ldeste edital.
L.2. A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024, de 20

de seternbro de 2019, do Decreto ne 1.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto ne 7.892, de 23 de janeiro e
2013, da lnstrução Normativa SLTI/MP ne 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP ns

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 8.666, de 21 de junho de 1993 e as

exigências estãbelecidas neste Edital.

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

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

lNíclo DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: MlO2ED.às OAhOOmin - Horário de Brasília

.ABERTURA DAS PROPOSTAS:16/02/2022 às 14h15min - Horário de Brasília

' tNÍcto DA sEssÃo DE otsPUTÂ DE PREço5: t6/O2t?f22às TOh3Omin - Horário de Brasilia

.TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envro de lances na sessão pública durará 1O (dez) minutos e, após isso,

será píorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
periodo de duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto n.s 10.024, de 20 de setembro
de 2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO.

I
3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/4, através do site
www.licitacoes-e.com.br, onde poderão ser acessados este Edital e seus anêxos.

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a íealização do
cêÍtame na datã mãrcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haia comunicação em contrário
informada pelo Prêgoeiro.

4.1, observado o prazo le8al, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio sistema,

I.ARANJAL DO JARI - Prcf'cirura tlo Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Múdici. :091. Laraoial do .lari - AI'. CEP 61t920-0(n - (96) 9206-2592 - contato(í laranjaldojari.ap.gov.br
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1. DA UCITAçÃO

2. OO ENDEREçO, DATAE HORÁRIO DO CINTAMê

3. OO PROVEDOR DO SISTÊMA ETTTRÔNICOUTIUZÁDO

4. FORMAUZAçÃO DE CONSULTAS ETNFORMAçÔES
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informando o número da licitação

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital no site
www.licitacoes-e.com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do.jari - AP: Avenada Tancredo Neves, ne 2.505 Bairro

Agreste - Laran.ial do.Jari - Amêpá - cEP 58.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.lanranialdoiari.ap.gov.br

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

5. ANEXOS

5.1, Anexo I - Íermo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

5,3. Anexo lll- Minuta do Contrato.

6. DO OBIETO

6.1. A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa especializada em realização de
êventos esportivos para a Realização do Evento copa Jari de Futebol na Floresta no Município de LaÍanjal

do.lari/AP. Através da Prefeitura Municipal de Laranial do Jari, com a organização e Coordenação do
Departamênto de Esportes da Secretaria Municipal de Desporto e Lazêr, Convênio Ne 909948/2021 -
plataforma + Brasil, de acordo com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo ldeste
edital.
6.2, A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as contratações nas

quantidades estimadas no Termo de RefeÍência Anexo l, ficando-lhe facultada a utilização de outros me os,

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preÍerência de

contratação ern rBUaldade de condiçôes.

7. DA DOIAçÃO ORçAMÊNIÁRIA

7.14s despesas decorrentes da contrêtação correrão à conta da seguinte dotação

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

707/2OOO.

s. DAS CONOIçÕiS PÂfÂ PÂRnCIPÂçÃO

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jâi
R. Emilio Médici.2093, Laranjal do Jari - AP, CEP 6{i920-000 - (96) 9206-2592 - contato(4rlaranjaldojari.ap.gov.br

Unidade Gestora 17000 Secretaria Municipalde Desporto e Lazer

Ação 27 .812 .OO23t 2OS7 Manutenção Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Elemento de Despeza 3390.30.00.00 Material de Consumo

Elemento de Despeza 3390.39.00.00 Outros serviços de terceiÍos Pessoa Jurídica

Fonte 1700.0000

Rs 100.200,57 Cem milduzentos reais e sessenta e sete centavos

I

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

8.2.1 Reunidas em consórcio;
8.2.2 EstrangeiÍas que não funcionem no pars;

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

8.3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.-o da Lei np

8.666/93.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletrônico {§ 1e, art. 9.e do Decreto n.e L0.O24/2Of9l, obtidas junto às Agências do
Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sitio www.licitacoes-e.com.bÍ.

9,2. O credenciamento .iunto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 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 firmes 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 órgâo ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNEI mediante condições de

segu rança - criptografaa e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serâo conduzidos por servidor do lúunicípio de Laranjaldo lari-AP denominado PreEoeiro,
nomeado pelo Decreto ne 038/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou

transferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.4., constante no site
www.licitacoes-e.com.br.

,.0.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do

íepresentante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por

meio do sastema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. os dêdos para acesso devem ser informados no site: E!!!!:Iq!E!9e§:9:çq!0.bi opção Acesso

ldentaficado, 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 Barantido pelo ganco do Brasil e apenas na data e

horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhecidas.

10.6. os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em arquivos no

formato documento PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

LARANJAL DO JARI - Prcfeitura do Municipio dc Laranjal do Jari
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8.1, Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste Edital

e que estiverem devidamente credenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

9. DO CREDENCTAM€NTO: APLTCAíVO UCrrAçÕES-E

10. DA PART|CTPAçÃO
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10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do aplicativo www.licitacoes-e.com.br, a referida
proposta não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPI, nome do representante,
telefone, endereço) que identifique a inte!-essada, sob pena de desclassificação na participação do certame
licitatório.

10.9, O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.10. 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 dê inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo 5istema ou de 5ua desconexão.

10,11, 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).

11. DO REGUIAMENTO OPERACIOIIAL DOCERIAME

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

a) coordenar o processo licitatório;

bl 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 estabelecidos no instrumento
convocatório;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e.iulgar as condições de habilitação;

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

decisãoj

h) indicar o vencedor do certame;
LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Médici, 2093, Laranjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (96\ 9206-2592 - contato(qlaranjaldojari.ap.gov.br

10.8. O encaminhamênto 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.

10.12. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.

10.13, 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) estrêngeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente j

d) que se enquadrem nas vedaçôes previstas no artigo 9s da Lei ne 8.666, de 1993;

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

Í) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

i) 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 esciarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço col.omli@hotmail.com.

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

dãta d€ recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboraçâo do
termo de referência e dos anexos.

12.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualqueÍ pessoa

poderá impugnar este Edital.

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail !p!p!l!i@_bgq!EiL!9!D ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Lâranjal do
Jari- Amapá - cEP 68.920-000.

12.5. caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de ate 02 (dois) dias útêis contados da data de recebimento da

impugnação.

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

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

pregoeiÍo, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serâo divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

12.10. As impugnações protocoladas intempestivamente não serão Ievadas em consideração

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da 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.

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e 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 conferidos

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Lamnjal do Jari
R. Emilio Médici. 2093, Laranjal dô Jari - AP. CEP ót1920-000 - Í9619206-2592 - contato@laranjaldojan.ap.gov.br
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12. DO PEDTDO OE E§CtÂnÊC|MÉ TO5 E TMpUGNAçÃO AO [DrTAt"

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova datê para a realização do certême.
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eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticêção
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.

13.4- lncumbirá ao licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durênte 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. Ate a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação ênteriormente 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.

13,7. 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

la nce5.

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

horário e local indicados neste Edital.

14.2, O Pregoeiro verificêrá as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelês que não esteiam

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

não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referênciã.

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 5istema 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

da fase de lances.

14.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e o5licitantes.

14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deve.ão encaminhar lances exclusivamente por meio de

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

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.

14.9.1. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura"lote"'

14.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, obse.vando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Êdital.

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Médici. 2093, Laünjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (96',9206-2592 - contato(rlaranraldoiari.ap.gov.br

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Pone deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § le da LC ns 123,

de 2005.

14, DA ABERTURA DA ct"AsslFtcAçÃo DA§ PRoPoSrAs E FoRMULAçÃO O€ LAÍICES
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14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

74.72. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em rêlação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oÍerta deverá ser de RS 100,00
(cem) reais.

14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá 5er 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 de disputa "aberto", em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorro8êções.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, seÍá prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

14,15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso

de lances intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anterjores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,

em prolda 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 identiÍicação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de
valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu 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 estará 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. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilateral.

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

eletrônico poderá permanecer acessivel 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 decorridas vinte e quatro horas da

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

14.26. Caso o licitênte não êpresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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15.1. Será observado 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
.lari, conforme determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 dê dezembro de 2006, em especial o previsto nos

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

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

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

aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos
do ltem - SANÇÕES.

15.3. Sêrá d€sclassificada/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 licitatórios deste
Município, quando houveÍ ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3q da Lei Complementar
ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal anterioÍ, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos
benefícios previstos na reíerida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concêdidos pêla Lei Complementar n.e 123/2006 configura
fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de
Laranial do Jari, nos termos do ltem - SANçÕÊS.

15.4, As Microempresas - lúE e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para eÍeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15,5. Havendo alguma restrição na comprovação da regulaÍidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
Ícinco) dias úteis. cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o pÍoponente for declarado vencedor
do certame, prorrogáveis por agual período, a critério da Admanistração Pública, pêra a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emassâo de eventuais certidôes negatavas ou
positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.43, § 1e da Lei Complementar n.e 123/2006,

com a redação dada pela Lei Complementaí n.e 747 /2014;

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 ns 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 revogaÍ a licitação.

15,7. Será assegurado como critério dê desempate a preferência de contratação para as lüicroempresas -
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empâte aquelas situações em que as propostas apresentadas pela5 Microempresas - ME e

Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por centol superiores à proposta maas bem
classiÍicada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço.

15,8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.e !23/2ú6, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma:

| - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - ÊPP mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela 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
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caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 19

e 2e do art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empÍesâs de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 19 e 29 do art.44 desta Lei Complementar, será
realizado sorteio entre elas para que sÊ 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 Íavor da proposta originalmente vencedora do certame.

15.10. O dasposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta 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 apresenta. nova proposta no prazo máximo de 5 (cincol minutos após o encerramento dos
lancês, sob pena de preclusão.

16,1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lu8ar
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. 7e e no § 9e do
art. 26 do Decreto n.e fO.O24l2O79-

16.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formulêr 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 constêntes 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 MíN|MO, 60 (SESSENTA) DIAS. a contar da data marcêda para a abertura da
presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) PREçO UNITÁR|O E TOÍAL PARA O OBJETo LtctTADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas) casas

dêcimeis. numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes
ao objeto licitado, tais como: taxas, Íretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou
indiretamente no custo do fornecimento do objeto licitado. A íalta de manifestação implicará em declaração
de que todas as despesas já estão inclusa§.

dl RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, telefone/fax, númeÍo do CNP.l, banco, agência, número da conta-corrente;

16.3, O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigências
contidas no Editale seus anexos.

16.4, A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial -
Anexo Il do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena de
desclassiÍicação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá
preencher as informações no Campo "lnformaçõe5 Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema
do Banco do Erasil, sob pena de desclassificaçâo e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas,

salários, encar8os sociais, trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados para a prestação dos

serviços, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto lacitado.
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16.7. 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 suã proposta de preços a PLANILHA DE

CUSTO, contendo composiçâo 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 critério de MENOR PREçO ofertado pelo
valor total do Lote (valor unitáÍio x qüantidade).

17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugâr quanto à compatibilidade do preço

em relação ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados no mercado,
constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da licitante conforme
disposiçôes do Editã1.

U.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante nâo atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até 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.

17.5. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o
encerramento da sessão pública.

17.7, Constatado o atendimento à5 exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados pelo
Pregoeiro, a autoíadade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente,
desde que sejam possiveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública do Pregão,

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e suã 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 previa ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existênciâ de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidâda de Pessoa lurídica do Tribunal de Contas da lJnião (httos://certidoes-
aof .aoos.tcu.sov.brl).

18.2. Caso atendidas as condiçôes de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação à

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

18.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
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MODELO DE DECLARAçÃO - ATENDIMENTO AOS REqUISITOS DO EDITAI.

lnciso Vll, art.4e da Lei n.s 10.520/2002

PREGÀO ETETRÔNICO N.9 J2O22

{nomeda emoresa) , CNPJ n.s.- sediada à {endereco completo}. declara sob as pena5

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregâo Eletrônico n.e J2022, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,

DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

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

(Assinatuía) Carimbo do CNPJ

b) Declaração de não utiliração de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso
XXXlll, do Art. 7e da Cf, nos termos abaixo:

MODELO DE DECLARAçÃO - NÂO UTII.IZAçÃO DE MÃO DE OBRA
TNFANT|T PREGÃO E1g1p6p;çg 6.e________./2022.

{nome da emoresa) , inscrita noC.N.P.l. n.e por intermédio de seu representante legal

o(a)Sr.(a) portador(â) da Cãrteira de ldentidade n-o órgão expedidor- e do cPF ne

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, peÍigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz O observação: em caso

afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local ê data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Legal da Empresa

(Assinatura)
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confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminháJos, 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 dúvida em relação à integridade do
documento digital.

18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

18.6. Se o licitante for â matriz, todos os documentos deverão estãr 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 pÍópÍia
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diÍerenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTs, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuiçôes.

18.8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

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

18.9. DECLARAçôES

a) Declaração de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art.4.e da Lei

n.e 10.520/2002, nos termos abaixo:
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18.10. HÂBrUÍAçÃO JURÍD|CA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

bl No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhêdos de
todas as alteraçôes ou da consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas .Ju ríd icas do local

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de p€queno porte: certidão expedida pela lunta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas lurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empre5a
de pequeno porte, nos termos do anigo 39 da lnstrução Normativê n-o 36, de 02 de março de 2017, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País

e ato de registro ou autori2ação para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
âssim o exigir.

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

18.11. DA REGUTARIDADE TISCAT E TRABALHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica (CNPJ), do Ministerio da Fazenda;

bl Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (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 contribuiçõe5 previdenciáíias;

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido peia Caixa

Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda ESTADUAI, da
sede do licitante;

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com EÍeito de Ne8ativa com a Fazenda MUNICIPÂL da
sede do licitantej

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, nostermos do Título Vll - A da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

g) Certidão de Execução fiscal do município sede do licitante

h) Alvará de Funcionamento emitido pelo municÍpio sede do licitante

18.U,1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em
certames licitêtórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

18,11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de q5
cinco dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa. conforme dispõe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e 723/2ú6,
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com a redação dada pela Lei Complementat n.e 147 /2014;

18.11.3 A nâo 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 d€ junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocaÍ os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.

18.12. QUATIFICAçÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

a) Certidâo negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante,
expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar no próprio texto
data de validade diferente;

18.13. QUAUFICAçÃO TÉCNTCA

a) Atêstado (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 caracteristicas técnicas e
quantitativo correspondente à propostê formulada. Nos atêstados devem estar explícitos: a empresa que
está Íornecendo o atestado e o responsável pelo setor encarregado do obiêto êm questão.

a.ll A empresa poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a fim de comprovar a sua
aptidão para a execução do obieto da licitação.

1,9,1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma rmediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

19.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durante a
sessão, na fase de habilitação.

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para

apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo especíÍico
para esse fim no site www.licitacoes-ê.com.br.

19,4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentêr seus memoriais tambem por meio
eletrônico, no prazo de 03 (três) diãs a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurãdã vista
imediãta dos autos.

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso,

ficando a Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

1,9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

19.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver
5uadecisão.

19,9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COMISSÃO

PERMANENTE DE l-lClTACÃO: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laíanjal do lari- Amapá -
cEP 68.920-000..

19.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pÍaticados, o pregoeiro adjudicará o

objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará â adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que

encaminhará à autoridâde competente para 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 vencedoÍ.

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 SANçÕES.

Neste caso, o pregoearo examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a

ordem de classiÍicação, até apuração de uma que atenda ao 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 deveÍão ser executadas Íielmente 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 forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condiçôes de
execução do objeto serão 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, nâo
esteja de acordo com os termos e condiçôes estabelecidas 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 recebimento da notificação. cabendo ao órgão participante a solução definitiva da
questão.

21,6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposrções contidas nos

arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamentorejeitará, no todo ou

em parte, a execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referênciâ e no
lnstrumento Contratual.

21.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor nomeado
ãtraves de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contato com o
pÍeposto da contratade, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentosj

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotaÍá em regastro próprio todas as

ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que Íor
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

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

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratuêli

bl Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestavamente, toda5 as provadêncaas necessárias para a boa
execução do objeto contratual;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administrâção, relativos à execução do objeto e, em especial, na
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aplicação das sanções estabelecidas;

dl Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições
estabelecidas;

e) Determinar o que for necessário à regularização de Íaltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer

descumprimento do Termo contratual;

gl RegistÍar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CONTRAÍADA;

21.10. O contrato porventuÍa firmado terá como gestor(a) servidor nomeado através de portaria.

21,11, As decisões e providências que ultrapassem a competência de5ses servidores ou comissão deverão
seÍ solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

21.12. A fiscalizaçâo exercida pela CONTRATANTE não excluiÍá ou reduzirá a responsabilidade da

CoNTRATADA pela completa e peíeita execução do objeto contratual.

22,1. O pagamento decorrente da aquisição objeto 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 estêbelecida pelo art. 5s da Lei n.q 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da

data de sua liquadação, 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 pêlo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos. mediante a

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contratante.

22.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergênciê na nota fiscal/fatura,
deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correçôes necessárias.

22,4. Para 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 Garantia por Tempo de serviço (tGTs);

b) Certidôes negâtivas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as Fazendas

ESTAoUAL E lúUNICIPAL dê sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a

Tributos Administrativos pela Secretaria da Receitã Federal (SRF) e a inscrição em Dívida Ativa da União junto à

PÍocuradoria- Geral dâ Fazendâ Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as

contribuições previdenciária5;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDTi

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação
solicitãda 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 (trintal 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 obrigação por
parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, coÍreção monetária, compensação
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financeira ou paralisação da execução do objeto do contrato.

22.8. Não haveíá sob hipótese alguma, 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 Contratadã;

22.11. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamentefornecidos.

23.1. A empresa contratatada ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que vierem a
ser recusados por outros que atendam as exi8ências do objeto deste Termo;

23.2. A emprese ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horãs, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria Gestorai

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 notificação, cabendo as secretarias solicitantes a solução definitiva da
questão;

23.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estará sujeito à aceitação pela

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

acordo com o especificado neste Íermo.

24.1. DEVERES DO CONTRATADA

24.r..1. Durante a vigência do Contrato, a Empresa deverá:

a) fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e ainda de

acordo com as especificaçôes constantes neste Edital e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

c) arcar com todãs as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,

sem qualquer ônus ao Município;

d) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços unitários e

total;

ê, Permitir que representante da SecretaÍia solicitante acompanhe o fornecimento dos produto5 / serviços,

sempre que solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante â vigência do contrato referente
a este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto exigido nâ licitação;

h) Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de Fornecimento
própria, inÍormando ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas obrigações se

obriga a atender prontamente.
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i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

l) Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações 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) tornecer e manter atualizado o endereço postal e eletÍônico, bem como o n.e de telefone fixo, celulaÍ e fax,
para que a Secretaria Municipal de Finanças mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediâtamente a Secretaria Municipal de Finanças todas as alterações eventualmente
ocorridas no ato constitutivo dâ empresa contratadâ,

nl Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrada nas especificaçôes, em face
de imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

ol Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicaçãô de preços unitários e

total;

p) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratante;

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou
dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo COIIITRATANTE.

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas obrigaçôes
contrãtuais;

24.2. DEVERES DA CONTRATANTE

24.2.1. Na vigência do Contrato, compromete-se a contratantê gerenciaro objeto nostermos abaixo.

a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradãs nos produtos fornecados;

c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

ê) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos
produtos;

0 designar representante com competência legal parê proceder ao acompanhamento e fiscalização dos
fornecimentos.

g) proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrôes
estipulados.

h) fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuais;

i) encaminhar ao Depanamento de Contabilidadeftesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA para
posterior pagamento;

i) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contrãtânte para tratar de
assuntos pertinentes ao obieto contratado;

k) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l) proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pâctuados;
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m) sustar os pagamentos das faturas, no caso d€ inobserváncia pela CONTRATADA de qualquer exigência sua;

n) registrar as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências neces5ária5.

25.1. Após registrados os 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 retirêr
da nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em seus atos
constitutivos, obs€rvado para esse eÍeito, o prazo de O5 (cinco) dias úteis.

25.3. É facultado a CONTRATANTE, 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 houveÍ, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação 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 justificado e aceito pela Secretaria
Contratante.

25.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da realização
do pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a comprovação das condições
de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licatante durante a vigência do
lnstrumento Contratual.

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

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem pre.iuízo das demais cominâções legais, a licitante
que:

26.1.1 Não assinar o contrato, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26.1.2 Deixãr de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentardocumentaçãofalsa;

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

26.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiveÍ a proposta;

26.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

26.1.8 Fizerdeclaraçãofalsa;

26.1.9 Cometerfraudefiscal.

26,2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresã Proponente as

seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:

26.2.1 Advertênciâ;

26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos
produtos;

LARANJAL DO JARI - PrclcituÍa do Municipio de Laranjal do Jari
R. Emilio Médici.2093. Laranjal do Jari - AP. CEP 6t1920-000 - 196) 9206-2592 - contatoúr,laranjaldoiari.ap.gov.hr

1



. B\
§!r

PREFEITLRÁ Mf,I]iICIPÂI. DE LARA}IJAI- DO JARI
SECRETARTA Mu\tctpÀL DE ADMt\tsrRÀÇÀo E pLA\EJA!íENTo - sEMÂp

Equipe de Pregio

26.2.3 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa

injustificada em retiÍar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

25.2.4 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 obrigações
previstas neste Edital e seus Anexos.

27.1 A Administ.ação, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá

revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade poÍ
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,
ressalvado o direito do contratado de boa-Íé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.

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 formulação de imediata represêntação ao
MINISÍÉRlO 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'8.566/93.

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

finalidade e a seBuíança da contratação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transÍerida paÍa o pÍimeiro dia útil subsequente, no

mesmo horáÍio e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pre8oeiro em

contrário.

29.3 A licitante e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados 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:

al Adiada a data da abertura desta licitação;

b) Alterada as condições do presente Edital, com fixação d€ novo prazo para a sua realização.

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Admini5tração revogá-la,

no todo ou em parte, por razôes de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-
la por ilegalidade, de oflcio ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no
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sistema para conhecimento dos participantes da licitâção. o MUNIcíPlo DE LARANJAL Do.iARl poderá, ainda,
prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultâdo ao Pregoeiro ou a Autoridade superior:

e) Proceder consultas ou diligências que entender cabÍveis, interpretando as normas em fãvor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse dâ AdministÍação, a Íinalidade e a

segurança da contrataçãoi

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e

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

acarrete violâção dos princípios básicos da licitação;

cl Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas

propostas.

29.8 O desatendimento de exigências formais não ess€nciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

29.9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as inÍormações adicionais, que se fizeÍem
necessárias à elaboração dãs Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme
informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 ldoisl dias

ú!g!! antes da data 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 horário do Pregão.

29.11 As questôes formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para todos os
que retirarêm o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da emp.esa consulente.

29,12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retirêram 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 situaçôes não-previstas ne5te 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
Pregão e observadas a legislação em vigor.

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

DO JARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionêdos diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as dasposições 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.
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31,1. Para dirimir todas as questôes oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de Laranjal do
Jari-AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Laranjal do Jari/AP, 03 de Íevereiro de 2022.

ENIVALDO BALIEIRO MACHADO

PREGOEIRO
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TERN'IO DE REFERE)iCIA

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada em realização de eventos espoúivos para a

Realização de Evento Copa Jari de Futebol na Floresta no Municipio de Laranjal do Jari/AP.

Através da Pret'eitura Municipal de Laranjal do Jari, com a organizaçào e Coordenaçào do

Departamento de Esportes dasecretariaMunicipal de Desporto e Lazer.

2. FUNDAMENTAçÃOtEGAt:

2.1. A aquisiçào de bens e serviços tem amparo lcgal disposto na Lei n" 10.520. de l7 dejulho

de 2002, especialmente os Decreto n" 10.024. de 20 de setembro de 2019 e 3.555, de 08 de

agosto de 2000 e suas alterações posteriores, da Lei 8.666, de 2l de julho de 1993 e suas

alterações posteriores.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A presente aquisição destina-se a sanar as necessidades de matcriaisc serviços para

odesenvolvimento do Evento Copa Jari de Futebol na Floresta no Município de Laranjal do

JarilAP e atender ademandada unidade e dos participantes dos diversos eventos esportivos.

4. DAAPRfSENTAçÃO DASPROPOSTASDE PREçOS:

4.1 Na proposta de preços deverá constar os bens especificados de forma clara, cotados em

conformidade com este Termo de Referência, como edilal e seus anexos, citando marca e modelo ou

outra característica que possâ identificar o material, a quantidade solicitada, o valor unitário e total,

em moeda nacional, em algarismo, já considerando todas as despesas, tributos. tietes. transpones e

dcmais despesas que incidam direta ou indirctamente sobre os produtos. mcsmo quc nào cstcjarn

rcgistrados neste documento. Os materiais dcverão obedecer às caractcrísticas tócnicas

corrcspondentes aos elementos contidos nas cspccificaçôes expressas noTermo dc Referência.

4.2. A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, através do Departamento dc Esportes, poderá sc

valer da analisc tócnica dos bens propostos antes da adjudicação e homologaçâo da licitante para

verificaçào do atendimento das especificações mínimas constantes nestc tcrmo de referência.

4.3. A empresa vencedora no processo de licitação deverá fomecer produtos de boa qualidade e

se responsabilizar pelo fornecimento da garantia.

4.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor, por item, desde que

atenda as exigências contidas neste Termo de Retêrência e no edital do Pregào.

l-ARANJAL Do JARI - Prct'eitura do Municipio dc Laranjal do Jari
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5. DAs OBRIGAçÕES DA CONTRÂTADA;

5.1. Executar o objcto observando rigorosamcnte o cumprimento das rcsponsabilidadcs,

encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade com as condições do edital e seus

anexos. do contrato e das demais cominaçôes legais.

s.2. Dar início à execução do fornecimento e entrega dos materiais adquiridos confoÍrne

especificaçào, marca e preço, bem como no prazo estabelecido neste Termo de ReÍ'erência.

quando solicitado, de uma só vez, ou de acordo com o interesse da CONTRATANTE. no prazo

máximo de l0 (dez) dias, a contâr da data de recebimento da Nota de Empenho (Ordem de

Compra) expedida pela CONTRATANTE e cnviada através de endereço eletrônico.

5.3. ACONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados pela

CONTRATANTE.

s.4. Substituir ou reparar o objeto contrâtado que comprovadamente apresente condiÇões de

defeito ou em desconformidades com as especiÍicações deste termo e padrões de qualidade

exigidos. com deÍ'eito. vicio ou má qualidade, noprazo dclO (dcz) dias contados da sua

notificação.

5.5. Cientificar. por cscrito, dentro do pÍazo de 24 horas a fiscalização da

CONTRATANTEquaisquer ocorrência anormal verificada na execução dos fomecimentos,

independentemente dacomunicaçàoverbal, sob penademulta.

5.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

peIaCONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagaçôes de caráter técnico. hipótese ern

queserãorespondidas no prazo de24 (vinteequatro)horas.

s.7. ACONTRATADA não poderá subcontratar. ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no

todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

5.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto. responsabilizando-se

peloperíodooferecido em suaproposta comercia[.observando o prazomínimo exigido pela

administração.

s.9. Providenciar a substituiçâo de qualquer profissional envolvido na execução do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela Íiscalizaçào da CONTRATANTE.

s.lo. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre
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a execuçào contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, pagamentos de recursos

humanos. Previdência Social, impostos. encargos sociais. transpone e outras providências.

respondendo obrigatoriamente pelo Íiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de

acidente de trabalhoe legislação correlata. apücáveis ao pessoal empregado na execução

contratual, previdenciários ede ordem de classe, in<lenizações e quaisquer outras que forem

devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a

CONTRATANTE isenta de qualquer vinculo empregatício com os mesmos.

s.11. RECURSOS HUMANOS (Coordenador, Fotógrafo e Árbitros)

5.1 I .l . Os RecursosHumanos (Coordenador, Fotógrafo e Árbitrosl deverão se apresentar

no local do eventol hora antes do início dapaÍida.

5.11.2. A equipede Arbitragem, obrigatoriamente deverá se apresentar unifomrizada.

5.11.3. Atribuições da Equipe de Arbitragem: Dirigir as diversas modalidades espoÍivas

que compõem o Evento Copa Jari de Futebol na Floresta no Município de Laranjal do Jari/AP.

5.1 I .4. Modalidade Esportiva envolvida será o futebol.

s.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros.

dccorrcntes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, independente dos

procedimentos de fiscalização e acompanhamento da execução contratual, adotados pela

CONTRATANTE, eindependente deoutras cominações contratuais oulegais a queestiver sujeita.

5.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou

supressõeslimitadosaoestabelecidonaformadopreceituadono§ l'doArt.65,dal-eiFederal8.666l93,to

mando-seporbaseo valor contratual.

5.14. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigaçôcs

assumidas, todas as condições de habilitação c qualificação exigida nalicitação.

6. DAs OBRIGAçóES DA CONTRATANTEi

6.r. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADAn através da emissão da Nota de

Empenho (Ordem deCompra).

6.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento

dasobrigaçõcs dccorrente do objeto contratual, consoante estabelccir a Lci Fcderal N" 8.666/93 e

suas alteraçõcs postcriores.

e.s. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo,

LARANJAL DO JARI - Prefêitura do Municipio de Laranjal do Jari
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emdecorrênciasolicitarprovidências dacONTRATADA,queatenderáoujustificarádeimediato.

5.4. Rejeitar os produtos que nâo atendam aos requisitos constantes das especificações

constantes do Termo de Referência.

6.5. Desigrrar sen'idorcs do Departamento dc Esportes para acompanhar o fomecimento

dosprodutos.

6.6. Notificar a CONTRATADA, de qualquer inegularidade decorrente da execução do

objetocontratual.

6.t. Efefuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste

instrumento.

5.8. Indicar os locais e horários em que devcrão ser cntreguc os produtos.

5.9. A data e horiíLrio para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente como

Setor de Material e Pakimônio através do telefone: (96) 99113-8255 (ROGERIO SEC.

DESPORTO), ocorrendo a entrega no endereçodo Departamento de Esportes da Secretaria

Municipal de Desporto e Lazer no horário de 8:00àsl7:00h e encontra-se situado na Avenida

Tancredo Neves, n" 2524,Bairro Agreste, Laranjal do Jari - AP.

7. DAS SAÍ{çÕES ADM|N|STRÂT|VAS:

7.t. A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades previstas

noedital,emcasosde inexecuçãoparcialoutotaldascondiçõespacruadas.garantida aprévia defesae o

contraditório em regular processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidadc civil

ecriminalqueseu(s)ato(s)ensejar(em)nototalouparcialdoobjetodestePregão.aAdministraçàoPública

MunicipalpodeÉ, garantida a previa defesa. aplicar à CONTRATADA as seguintessançôes:

7 .l .l . Advertência.

7 .1.2. Multa de 0,3o/o (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de

làto em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de l0% (dez por

cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias

decorridos, uma vez comunicada oficialmente.

7.1.3. Multa de lOYo (dez por csnto) sobrc o valor total da nota de empcnho, no caso

deinexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias

corridos. contados a partir da comunicaçâo oficial.

7 .1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçào ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com basc no subitcm antcrior.

t.z. Ficarâ impedida de licitar e de contÍatar com a Administração Pública deste municípro.

peloprazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e da ampla defesa.

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida â

reabilitaçào perante a própria autoridade que aplicou apenalidade. alicitante que:

7.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão.

7 .2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente .

7.2.3. Comportar-se de modo idôneo.

7.2.4. Fazer declaração falsa.

7.2.5. Cometer fiaude fiscal.

7.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

7.3. Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão. principalmente, a

CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição antcrior.

7.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito

pelamesma, em relação a um dos itens arrolados na condiçào do subitem 7.2. a licitante

vencedoraisentadas penalidades mencionadas.

7.5. Assanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento

de contratar com a Administração Pública deste municipio, e declaraçào de inidoneidade para

licitaÍou contratar com a administração pública poderão scr aplicadas a licitante vcnccdora

juntamentc com as de multa, descontando a dos pagamcntos a sercm cfstuados.

z.s. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fomecedores de Bens e

Serviços do município de Laranjal do Jari e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multâs previstas neste Edital e no Contrato das

combinações legais.

7.7. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho

dentro do prazo estabelecido caracterizao descumprimento total da obrigaçào assumida,

sujeitando-a as penalidades aludidas no item 7 destc instrumento.
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8. DOPAGAMENTO:

8.1. Os pagamentos serão realizados à medida quc os produtos forem solicitados, conforme

asnecessidades da Contratante, mediante apresentaÇào da Nota Fiscal e a fatura correspondente

quedeverào vir acompanhadas dos seguintes documentos: a) Certidào do FGTS-CRFI b)

CertidãoConjunta de Débitos relativos a Tributos Federaist c) Divida Ativa da União; e d)

CertidãoNegativadeDébito, relativo às contribuiçõesprevidenciárias.

8.2. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado até 30

(trinta) dias após o protocolo da Faturapela CONTRATADA.

8.3. Qualquer atraso ocorrido na aprcsentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documcntos

exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em

prorogaçào automáticado prazo de vencimento da obrigaçãodo CONTRATANTE.

8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota

fiscal / fatura devidamente atestada pelo gestor da contrataçào, por meio de ordem bancária,

creditado em favor do prestador de serviço, dcvcndo para tal ficar explícito o nome e os dados da

conta bancária (n" da agência e o n'da conta bancária, e o banco) do fomecedor para que seja

efetivado o pagamento/crédito.

9. DOS RECURSOS ORçAMENTÁR|OS:

9.1. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrào à contâ das

seguintesdotações Orçamentárias: 3.3.90.30.O0(material de consumo) e 3.3.90.39.00 (outros

serviços de terceiros Pessoa Jurídica).

10. DAFTSCALTZÁçÃO:

10.1. A execução contratual será acompaúada e fiscalizada pelo(a) Secretaria de Desporto e

Lazer, através de servidor do Departamento de Esportes, especialmente designado para este

fimpelaCONTRATANTE, deacordo comoestabelecidonoart.6T,da LeiFederal n'8.666/ I 993.

11. IOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:

rr.r. O objeto contratual deverá ser entrcguc cm conformidade com as especificações

estabelecidas deste instrumente, conforme a execução do objeto ou de acordo com a necessidade

da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias contado a pârtir do recebimento da nota de

empenho ou instrumenÍo hábil (ordem de compra). O objeto licitado deverá ser entregue no local
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designado pele Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

tt.z. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que

justilicados,até 0l (um) dia útil antes do termino do prazo de entrega, e aceitos pela contratantc,

não scrão considerados como inadimplemento contratual.

11.3. A contratada deverá anexar à nota fiscal. uma cópia da solicitação e do contrato na

entÍegado produto.

T2. RECEBIMENTODOSPRODUTOS:

rz.L. Os produtos serão recebidos por servidor designado pelo Departamento de Esportes da

Sccretaria Municipal de Esporte e Lazer.

tz.z. A contÍatada deverá entregar os produtos no horário das 08h00min às l2h00min e

l4h00min às l7h00min, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pÍetextos, não serào recebidos

produtos fora do expediente de trabalho.

12.3. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa

crcdenciada pela contratante.

1t.4. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo. após a

verificaçào da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições

estabelecidas foram atendidas e conseqüente aceitação das notas fiscais pelo gestor da

contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

13. DAFORMÂUZAçÃOEVtGÊNCTADOCONTRATOT

13.1. Para a aquisição dos produtos serão emitidas ordcns de compras, em conformidade com as

propostas vencedoras e de acordo com a necessidade da Secretaria contratante.

11.2. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir da data de

sua assinatura, nos terrnos do art. 57, da Lei 8.666/1993.

14. DOREGIMEDEFORNECIMENTO:

14.1. Conformc a nccessidade.

15. DO REAJUSTAMENTO DOS PREçOS:

15.1. Aditivo ao Contrato envolvendo aumento real de preço será admitido somente em caso

decomprovada majoração no preço dos produtos, relativo aos preços praticados antes e após

asolicitaçãodoreajuste,paraqueoequilíbriofinanceirodocontratopossasermantidonaconformidaded

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jaí
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o queestabeleceo Estatuto dasLicitações.

16. DAREcrsÃoDocoNTRATo:

16.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da Secretaria contratante, decorridos l0 (dez)

dias após o praz o de entrega estipulado no subitem I I . l. caso a contratada nào comprove já ter

enviado os produtos via transportadora ou correios.e/ou nào apresente justificativa aceitáveis.

t6.2. A decisâo de rescindir o contrato. no caso previsto no subitem ll.l. caberá a

secretariacontratante, após prévia consulta ao setor solicitante do material, e desde que se

vislumbrem possibilidades deprejuízos a esta Secretaria.

16.3. Nos casos em que se justifique a rescisào contratual a contratada ficará sujeita às

penalidades previstas no subitem 7. 1.4 deste instrumento.

17. ESPECIFTCAçõESDOSTTENS:

17.7. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificaçôes constantes da tabela abaixo:

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio dc Laranjal do Jari
R. Emílio Médici. 2093. Laranjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (9619206-2592 - contatoí4,laranjaldojari.ap.gov.br

1

Par de rede para traves de futebol de

campo com medidas mínimas de:

7,32m x 2,44m. Material em

polietileno (nylon), com tratamento

contra raios UV.

6 U nid. RS 9s4,46 R5 5.726,76

2

Bomba de ar dupla ação - Bomba

para encher bolas com tecnologia

double action - infla nos dois

sentidos, com mangueira e 02 (duas)

agu lh as.

\2 U nid. Rs28,08 Rs 336,96

3

Bico de bomba de encher bola -

Flexível com rosca. t2 Unid. R53,2e Rs 39,48

. EÀ

E,J

VATORTOTAT
ITEM DESCRTçÃO QUANT. UNIDADE

VALORMÉDIOCOTAOO

VALOR

UNITÁRIO
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4

Saco, material em nylon para

transportar material esportivo

(capacidade de 8 a 10 bolas.

6
Unid R541,60 R5 249,60

5

Bola de futebol de campo oficial,

construção termotec, laminado PU,

câmara 6d, miolo cápsula SlS,

circunferência 68cm - 7}cm, 74

gomos, peso 410 a 450 gramas.

t2 Unid R5 164,96 R5 1.979,s2

6

Medalhas de Íabricação nacional em

liga metálica e banho duplo que

garante a durabilidade do brilho,

metal e cores. lncluem fitas em

poliéster resistente em cada

medalha. Categoria usada para

premiação de qualquer modalidade

esportiva.

420 Unid. RS 6,43 Rs 2.700,60

7

Kit de cartão para Arbitragem 3 cores

(Azu l,Ama re lo,Verme lho ), em

Pvc,com marcações de números de

gols e números de jogadores.

4 Unid. Rs 12,43 RS 49,72

8 Cronômetro eletrônico profissional.

lndicado para uso em todos os

esportes, possui hora, data, alarme e

precisão de 1/100 segundos. Cor:

Preto.

4 Unid. Rs 4s,22 Rs 180,88

9

Apito para arbitragem profissional de

plástico com cordão.

Apito Profissional em plástico ABS

8 Un id. Rs 19,64 Rs 157,12

'l
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com bolinha que não trava em

contato com a saliva ou água. Requer

pouco esforço para apitãr. som grave.

10

Luva para goleiro - material couro

sintético, tipo futebol de campo,

tamanho único, cor preta, uso adulto.

40 Par RS s9,42 Rs 2.376,80

11

Caneleira para futsaUfutebol, em

placa de polipropileno com

revestimento interno de eva, tipo

simples, tamanho m (juvenil), cores

diversas. Possui furos laterais para

ventilação da perna. Felcro para

ajuste na perna.

400 Par Rs 36,93

L2

Camisas para o pessoal da

organização, Fabricada com

tecnologia Dry, desenvolvida para

equilibrar a temperatura entre o

corpo e o ambiente com impressão

em 4 cores.

70 Unid. Rs 63,74 R5 4.461,80

13

Bermudas em Tactel, de tactel

profissional 100% pliamida, com dois

bolsos americanos na frente, um

bolso embutido atrás com

fechamento em velcro, bordado na

perna esquerda no tamanho de 6 cm

em 10 cores do brasão do município,

galão personalizado na lateral em

quatro cores.

70 Unid. Rs 14,70

-t
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Rs 18.809,60
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t4

Camisas Regata. Fabricada com

tecnologia Dry, desenvolvida para

equilibrar a temperatura entre o

corpo e o ambiente. Garantindo

maior respirabilidade do corpo e

secagem rápida da cam iseta.

Características: Dry em tecido,

Composição: 100% poliéster.

400 Rs 14,82 Rs s.928,00

15

Kit completo uniforme esportivo de

futebol campo tamanho adulto -

composto por 20 und camisa (linha e

goleiro), 20 und calção (linha e

goleiro) e 20 pares meião

profissional; confeccionado em tecido

dry sublimado. As cores serão

definidas pela PMU. MASCULINO).

t6 Kit Rs 1.17s,60

16

Kit completo uniforme esportivo de

futebol campo tamanho adulto -

composto por 20 und camisa (linha e

goleiro), 20 und calção (linha e

goleiro) e 20 pares meião

profissional; confeccionado em tecido

dry sublimado. As cores serão

definidas pela PMU.(FEMININO).

4 Kit Rs 1.17s,60 R5 4 702,40

t7

Colete, material: poliéster, modelo:

aberto lateralmente e preso por

elástico, cor: azul, tamanho: G, uso:

esportivo, características adicionais:

L44 Unid. R5 17,12 Rs 1.745,28

Unid.
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sem bolso. (MASCULINO)

18

Colete, material: poliéster, modelo:

aberto lateralmente e preso por

elástico, cor: rosa, tamanho: M, uso:

esportivo, características adicionais:

sem bolso. (FEMININO).

Unid.36 Rs 12,12
Rs 436,32

19

Uniforme esportivo - composto por

camiseta, shorts e meia, tamanho

g/EE, para arbitro. Malha dry.

o Kit
Rs 109,67 R5 877,36

20 Cartaz no formato A3 em policromia

em papel couché brilhoso de 2509.

58 Rs 3,4s Rs 200,10

2t

Banner no Formato 0,80x1,20m em

lona com impressão digital com

acabamento em ilhos.

18 U nid. R5 100,67 Rs 1.812,06

22

Panfletos em papel Couché brilhoso

no Formato 45, na gramatura de 250

c.

886 Unid. R50,36

23

Lonas para colocção das marcas do

governo federal, preÍeitura e evento,

conforme layout, medindo

0,75x1,95m

8 Unid. Rs 1s9,67

24

Pulseiras de lacre plástico para

identificação, para serem utilizadas

pelos atletas e pela equipe da

organização do evento.

456 Unid Rs1,60 Rs 729,60

25

Ficha de lnscrição para os atletas -

folha de papel solfite, tamanho A4,

impressão não colorido.

501 U nid RSo,73 R5 36s,73

Unid.
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ORCAMENTO SIMPLIFICADO
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26 Backdrop de Premiação (impressão

em 4x0 cores, medindo 5x3m).

2 U nid Rs 1.978,33 Rs 3.9s6,66

Locutor/N a rra dor

esportivo

de evento 22 D iá ria Rs 416,67 R5 9.166,74

28 Fotógrafo 22 D aá ria Rs 366,33 Rs 8.0s9,26

29

Serviço de Arbitragem de jogo de

Futebol dê Campo na Categoria

Juvenil/Adulto. A arbitragem deve

corresponder: 01 (um) árbitro

principal, 02 (dois) árbitros auxiliares

e 01 (um) delegado. Atuação em

logos das escolas de rede de ensino e

em jogos, partidas, competições e

campeonatos municipais.

25 Diária Rs 310,20 Rs 7.7ss,00

Valor Total: RS 100.200,67 (cem mil duzentos reais e sessenta e sete centavos)

Eta pa 01 - RECURSOS

HUMANOS
Rs 17.226,00 Rs 17.226,00

Etapa 02 - MATERIAL
ESPORTIVO

Rs 28.s69,44 R5 28.s69,44

Eta pa 03 - UNIFORME
Rs 37.989,76 Rs 37.989,76

Meta 01 -

PTANEJAMENTO E

ORGANIZAçÃO DO
EVENTO

Etapa 04 - SERVIçOS
Rs 7.7s5,00 Rs 7.755,00

I

--l

27

META EIAPA VALOR UN|TÁR|O I VATOR TOTAT
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Laranjal do Jari - AP, 26 de ju lho de 2021.

t
a

Pre ito de Lar

ao
n

C F 620.367 .852-04

ROGÉRI NE5 DOS SANTOS

Secretário de Desporto e Laser - Pedagogo

LARANJAL DO JARI - PreÍi'itura do Municipio dc Laranjal do Jari
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Meta 02 -

IDENTIFICAçÂO E
DIVUTGAçÃO DO

EVENTO

Etapa 01 - MATERIAL DE

IDENTIFICAçÃO E

DIVULGAçÃO
Rs 8.660,47 R5 8.660,47

Rs 100.200,67
Rs 100.000,00

Rs 200,67

-Hi
J[-

-rt x

VALOR CONVENÉNTÊ

VALOR CONCEDENTE
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PRECÀO ELETRÔNICO N" Ol0/2022 _ PMt,.'

A\EXO II

\t()t)l:t.() Dt. PR()PosT.\ coltuR( I \1.
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
Nomc do Representante Legal:_RG

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico SRP n"

e CPF

- Registro de Preços

ITENS

ITEM ESPECTFTCAçÃO qUANÍIDADE UNIDADE VALOR UNIÍÁRIO VALOR TOTAI-

VALOR TOTAL

1. Prazo de validade da proposta nào inÍêrior a 60 (sessentâ) dias corridos. contado da data dc
abertura do certame. caso nâo se.ja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Dcclaro que nos preços ora propostos e naqueles que poÍ ventura vicrcnt a scr ofertados, por
meio de lances, estão incluidos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito
fornecimcnto dos produtos. tais como: impostos. taxas, hânsportc, acomodaçâo. sendo de nossa

inteira responsabilidade. ainda. os que por ventura venham a ser omitidos na propostâ ou
incorretamente colados.

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

4. O prazo máximo para entrega dos produtos será de_dias, contados a partir da solicitaçào da

Contratante.

5. O ralor da proposta edcRS nos termos acima.

Cidadc/LIF de 2022

(Carimbo e AssinatuÍa do Representante legal da Empresa

dc

LARANJAL DO JARI - PÍefeitura do Municipio de Laranjal do Jaú
R. Emilio Módici. 2093. Laranjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (96t 9206-2592 - contato(4rlamnjaldojari.ap.gov.br



.Etr
E,

PREFEÍTTIR{ MTI]{ICIPAL DE LAR^]iJÂI, D() JARI
SECRETART4 Vt \tCtPAL Dt ADVt\tSTRÂçÀO f PL{\EJAVEI\T0 - Sf\r^p

Equipc de Pregâo

PRECÂO ELETRÔNICO N'OI()/2022 _ PMLJ

A\I]Xo III

MINUTA DO CONTRATO N9 /2022-PMU

CONTRAÍO DE FORNECIMENTO

DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ

LARAN]AL DO JARI _ PMU,

COMO CONTRATANTE, E A
E M PRESA

COMO CONTRATADA, NA

FORMA ABAIXO ESTABE LECIDA.

Pelo presênte instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como
outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRAÍANTE o MUNICÍP|O DE

I-ARAN.,AL DO JARI, Pessoa lurídica de Direito Público lnterno, CNPJ n.s 23.066.905/0001-60,
situado na Avenida Tancredo Neves, ne 2.605, Bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP,

neste ato representado pelo Senhor MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, Prefeito Municipal,
portador da Cédula de ldentidade RG ns 274636/SSP-AP e inscrito no CPF sob o ne 620.367.852-
04, de outro lado, como, 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 âto representada
pelo 5r. ............. RG ns .................., CPF na domiciliado Macapá,
celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente
outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAL:

Constituição Federal;
Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de lunho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto n-o 10.024, de 20 de setembro de 2019;

cúUsUtA PRIMEIRA . Do oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada em realização de
eventos esportivos para a Realização do Evento Copa Jari de Futebol na Floresta no Município de
Laranjal do Jari/AP. Atrâvés da Prefeitura Municipal de Leranial do Jari, com a organização e

Coordenação do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer,

Convênio Ne 909948/2021 - plataforma + Brasil, conforme descrito no Anexo ldo edital do
Pregão EletrÔnico 010/2022-5 E M APlP M U.

cúUSUTA SEGUNDA . DA vIGÊNcIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua
LARANJAL DO JARI - PÍel'citura do Municipio dc Laranjal do Jari

R. Flmilio Medici. 1093. Ldanjal do.lari - AP. CEP 6t{920-000 - (96) 9206-2592 - contatorír laÍânjâldoian.ap.gor .br
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assinatura ou até a data do término do período de cobertura da garantia dos objetos.

cúusutA TERcEtRA - DAs coNDtçÕEs DE REcEBtMENTo Do oBJETo:

3.1. O recebimento dos objetos deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a seguir

discriminadas:

3.1.1. RECEBIMENTo PRoVlsóRlo - no prazo 10 dias pelo responsável do acompanhamento e

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste lnstrumento e na proposta que ocorrerá por ocasião da

entrega dos equipamentos no local indicados no item 4.2 deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30

dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.2. A critério exclusivo da administração poderão ser realizados testes nos grupos geradores de

forma a verificar a compatibilidade do mesmo com as especificações constantes neste termo de

referencia e da proposta da Contratada.

3.3. Caso sejam satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento
Definitivo, que poderá ser suprido pelo ateste no verso da nota fiscal/fatura realizado por servidor
especialmente designado pela administração.

3.4. Caso sejam insatisfatórias as verificações acima, Iavrar-se-á um Termo de Devolução, no qual

serão consignadas todas as irregularidades observadas nos objetos entregues em relação às

especificações e quantidades constantes neste termo de Referência. Nesta hipótese, todo o item
objeto do termo em questão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 30 (trinta)

dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes do subitem 3.1.2.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja

rejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções
previstas.

3.6. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsa bilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer vícios detectados quando
da utilização dos mesmos.

3.7. À Contratada caberá sanaT as irregularidades apontadas no recebimento provisório e
recebimento definitivo, submetendo as etapas impugnadas a nova verificaçâo, ficando sobrestado
o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades

cabíveis.

CúUSULA QUARTA: Do PRAzo E Do tocAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega dos objetos deverá ser de, no máximo,30 (trintâ) dias corridos, contados
a partir da data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega deverá ser no Setor de Compras da Secretaria de Assistência Social,

localizado à Rua Liberdade, ne804 - Agreste Laranjal do JarÍ/Amapá, CEP: 68.920-000, de segunda

a sexta-feira entre às 08h00min e às 12h00min horas ou em outro horário previamente

combinado.
LARANiAL DO JARI - PretiituÍa do Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Médici. 2093, Laranial do lari - AP. CEP 68920-000 - (96) 9206-2592 - contatoaa,laranjaldojari.ap.gov.br
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cúusuLA qurNTA: oAs coNDtçÔEs DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal

eletrônica no protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo
do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante credito aberto em conta corrente em nome da

CONTRATADA, no Banco indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota íiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência
e da conta-corrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso Bere
direito a rea.lustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao
lnstituto Nacional de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem

as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATAoA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado qu€ a taxa de âtualização financeira devida pela

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, será mediante a aplicação da seguinte Íórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
| = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TXi 100)

365
I : (6 I (X))

i65
I:0.000t64113

TX = Percentual da taxa anual= 6%

CTAUSUTA SEXTA . DA GARANTIA:

6.1. Todos os materiais fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação,

embalagem ou outros, por período mínimo dentro dos períodos estipulados pelo Código de Defesa

do Consumidor.

cúusuLA sÉTrMA - DA FrscALrzAçÃo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE,

devidamentê designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do
fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne
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069/2020, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a

responsa bilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,

na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao ob.jeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

7.4. É facultada a supressão além do limitê estabêlecido no item anterior, mediante acordo entre
as partes.

CúU5UTA oITAvA - oBRIGAçÔE5 DA CoNTRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condiçÕes

estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, atraves de servidor ou comissão especialmente designada, o
cumprimento das obrigações da CONTRATAOA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo,

anotando em registro próprio as Íalhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer Íatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços
dentro das normas do contÍato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contrãtada de acordo com o pÍeço, os prazos e as

condições estipuladas no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CúUSUTA NoNA - oBRIGAçôES DA CoNTRÂTADA

9.1 Realizar o fornecimento dos bens, no prazo e condições definidos no Edital e Termo de
Referência (Anexo l), além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e

dirigida a Contratante, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e

complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza
incidentes direta e indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualquer
alteração do responsável pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser

comunicada por escrito e autorizada previamente pelo responsável pela fiscalização;
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9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo
comunicar imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade,
alteração ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar o fornecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções,
garantindo o perfeito desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições d€ habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do ob.ieto licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos
e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; f) vales-transporte; e g) outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados dirêtamente à Administração do CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e outros
bens de propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados
credenciados para a entrega do objeto;

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação;

9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providênciãs e obrigações êstabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas

dependências do cONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do
presente objeto, sem previo consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas

penalidades nele previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execução e

entrega do presente objeto;

9.15. Responsabilizar-se ressãrcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros,
em decorrência de ação ou omissão de seus empregados;

9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as informaçôes que vier a teí conhecimento por força da

contratação;

9.17. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no
pedido, documentaçâo referente às condições exigidas no instrumento contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;
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9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúusuLA DÉcrMA - DA DorAçÂo oRçAMENTÁR|A:

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Manuten o Secretaria Municipalde Desporto e Lazer

Mâtêriel dê Cônsumô

Outros servi s de terceiros Pessoa Jurídica

Valor Total Rs 100.200,s7 Cem mil duzentos reais e sessenta e sete centavos

CLAUSUTA OECIMA PRIMEIRA - DO VALOR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, nos termos da homologação do Íesultado pelo Prefeito
deste Município, o valor total de RS ....... (............ ........... ......), relativo ao valor total do item
mencionado na cláusula primeira e conÍorme fixado na proposta da vencedora, .lá incluídas as

taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.

CúUSUtA DÉCIMA SEGUNDA . DAs PENATIDAoES:

L2.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, sem pre.juízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações
referidas no Art. 87, lV da Lei ne 8.666193, no que couber, garantido o direito prévio da ampla
defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) ensejar o retardamento da execuçâo do objeto deste Termo;

e) não mantiver a proposta, in.iustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na Lei FêdeÍal ne 8.565/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de
prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) - multa de O,2%o lzero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em
desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total
do objeto contratâdo, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contâdo da

LARANJAL DO JARI - Prcfcitura do Municipio dc Laranjal do Jari
R. Emilio Médici. 2091. Laranjal do Jari - AP. CEP 611910-000 - (96) 9:06-2592 - conrato.d laranjaldoiari.âp.go\.hr

Unidade Gestora 17000

Ação 27 .8.12 .OO21: 2057

Elemento de Despeza 3390.30.00.00

Elemento de Despeza 3390.39.00.00

Fonte 1700.0000
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comunicação oficial;

cúU5UI.A DÉcIMA TERcEIRA . DA RESCIsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da
lei no 8.666/93, e nas foÍmas previstas no art.79 da mesma Lei.

cúUsuu DÉCIMA qUARTA - Do TIVRE AcEsSo

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da

empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública

concedente e dos órgãos de controle interno e externo, conforme art. 43 da Portaria
lnterministerial ne 424, de 30 dê dezembro de 2016.

cúusurA DÉcrMA eurNTA - Do FoRo E DA puBUcAçÃo:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comârcâ de
Laranjal do lari/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 - será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme
determina a Lei ne 8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às guais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do Jari-AP,.. de ........... de 2022

MÁRcIo cLAY DA coASTA SERRÃo

Prefeito M unicipal
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testem unha 01.:

Testemunha 02:
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