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EDITAL
PREGÃO ETETRÔNICO N9 OL2I2O2L- CPUSEMAP

O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que

realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO, objetivando a

contratação de empresa para aquisição de 01 veículo tipo passeio zero KM para a Secretaria Municipal de

Finanças de Laranjal do Jari, que será instrumento de sorteio durante o a Campanha cidadão Nota 10,

realizado através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária-DAT, de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Anexo I deste edital.

1.1. A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ns 70.024, de 20 de

setembro de 2019, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ne7.746, de 05 dejunho de

2012, da lnstrução Normativa SEGES/MP ns 03, de 26 de abril, de 2018, atendendo orientação da Lei Federal

8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n" 723, 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 estabelecidas neste Edital.

2.L. 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:

tNícto DE RECEBIMENTo DAs pRoposrAszo2loslzüzL às 08h00min - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: L2lO3l2O21 às 08h15min - Horário de Brasília

tNícto DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREÇOS: t2lO3l2O2L às 09h30min - Horário de Brasília

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

de duração da sessão pública, 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.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/A, através do site

www.licitacoes-e.com.br, onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

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

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja

comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

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

informando o número da licitação.

4.2. As consultas serão respondidas no campo 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

Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro
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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.laranialdoiari.ap.gov.br

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

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

5.3. Anexo lll - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta;

5.4. Anexo lV - Minuta do Contrato;

6.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 veículo tipo passeio zero KM para a Secretaria
Municipal de Finanças de Laranjal do Jari, que será instrumento de sorteio durante o a Campanha cidadão
Nota 10, realizado através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária-DAT,, conforme
descritas no Anexo I deste edital.

7.t. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos Recurso da Secretaria conforme planilha
abaixo:

óncÃo/ue AçAO ELEMENTO FONTE

O8OOO.SEMUF
04. L23.0011

1006
4090.52.00.00 0010000

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercício futuro, serão alocadas no exercício

correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar ne

70Ll2OO0.

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.

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

8.2.1 Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Dirígentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.s da Lei ne

8.666193.

8.4. Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o art.
48, l, da LeiComplementar n.e L23/2O06, com a redação dada pela LeiComplementar n.e 1,4712074.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art.9.e do Decreto n.e 10.02412019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitacoes- N
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e.com.br.

9.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade 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 órgão ou entidade promotora da

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

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ne O38|2O2}-PMU, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo Licitações-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., constante no site

www.licitacoes-e.com.br.

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

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

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos.

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

cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco 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.

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, CNPJ, nome do representante, telefone,
endereço) que identifique a interessada, sob pena de desclassificação na participação do certame licitatório.

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

proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.9. 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 da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 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 dosistema).

tO.Lz. 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 legislaçãovigente;

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

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

responder administrativa ou judicialmente;
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d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

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

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo licitatório;

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

elaboração;

c) conduzir a sessão pública na interne|

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

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

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

decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,

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

eletrônico via internet, no endereço cpl.pmli@hotmail.com.

t2.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, contado da data

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de

referência e dos anexos.

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

poderá impugnar este Edital.

L2.4, A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.pmli@hotmail.com, ou por

petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal 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 lmpugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da

impugnação.

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

L2.7. Asimpugnaçõesepedidosdeesclarecimentosnãosuspendemosprazosprevistosnocertame.

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

pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

\
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e a administração.

12.10. As impugnações protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração.

tz.tL. 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
eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação
eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maiorceleridade.

13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1s da LC ns 123, de
2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

13.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.5. 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 daproposta.

L?.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 lances.

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 verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

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

não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

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

L4.4. 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. OsistemadisponibilizarácampopróprioparatrocademensagensentreoPregoeiroeoslicitantes.
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14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado noregistro.

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAT do ltem.

L4.9.L. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura"lote".

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

as regras estabelecidas no Edital.

t4.tL. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

t4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
RS 1,00 (hum)real.

L4.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

14.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

t4.16. 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.

L4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
a utomaticamente.

L4.18. 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 prol da

consecução do melhor preço.

t4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

L4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor
inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

L4.21. 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.

L4,22. 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.

14,21. 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 acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

L4,25, 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

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

\



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARtA MUNTCtpAL DE ADMTNTSTRAçÃO E PTANEJAMENTO

Equipe de Pregão

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

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 Jari, conforme
determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e
a Lei Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 201,4.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 72312006 por licitante que não se

enquadra 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. Será desclassificada/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 houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ns 1.23 de 14

de dezembro de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios
previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 123120ffi
configura fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o
Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÔES.

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

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

mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (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 723/2006, com a

redação dada pela Lei Complementar n.e 14712014;

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

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do

contrato, ou revogar a licitação.

15.7. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas - ME

e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

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

Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 1.O% (dez por cento) superiores à proposta mais bem

classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de alé5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço.

15.8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.e 723/2N6, ocorrendo o empate, proceder-se-á

da seguinte forma:

I - a Mícroempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 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

caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1s e

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

fi'
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lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2e do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado

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

15.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto licitado será

adjudícado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

15.10. O disposto 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 apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos

lances, sob pena de preclusão.

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

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9s do art. 26 do

Decreto n.e tO.O24 / 20L9.

L6.2, A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de

Licitação - CPL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os

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

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

a) enRzo DE VALIDADE DE, NO MíNlMO, 50 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a abertura da

presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) pREÇo UNtTÁRlo E ToTAL PARA o oBJETo LlclTADo, fixo e irreajustável, Iimitado a 02 (duas) casas

decimais, numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) Of CHRAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao

objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente

no custo do fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implícará em declaração de que todas as

despesas já estão ínclusas.

d) nnzÃO SOCIAL, ENDEREÇO, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, número da conta-corrente;

16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigências

contidas no Edital e 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 ll do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena de

desclassificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá

preencher as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do

Banco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas,

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

serviços, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

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 sua proposta de preços a PLANILHA DE

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

final.

N
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17.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo

valor total do item (valor unitário x quantidade).

17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação 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 Edital.

17.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exígências 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.

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

17.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados pelo

Pregoeiro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente,

desde que sejam possíveis: a aferíção 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 sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhesvalidade e eficácia para fins de habilitação eclassificação.

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

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

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta ao seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes:
apf.apps.tcu.sov.brl).

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

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

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

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

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

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

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documentodigital.

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

legalmente permitidos.

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

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

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

Id
2011
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18.7. Serão aceitos regístros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

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. DECTARAçÕES

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

!0.52012002, nos termos abaixo:

(nome da empresa) , CNPJ n.s sediada à (endereco cornpleto), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O2l, 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 / número do C.P.F do Declarante ou Representante legal da Empresa

(Assinatura) Carimbo do CNPJ

b) Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4358102 e ao lnciso
XXXlll, do Art. 7e da CÍ, nos termos abaixo:

MODELO DE DECTARAçÃO - NÃO UTTLTZAçÃO DE MÃO DE OBRA

INFANTIL PREGÃO ETETRÔNICO N.E I2O2L.

(nome da empresa) , inscrita noC.N.P.J. n.s por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr.(a)- portador(a) da Carteira de ldentidade ne órgão expedidor_, e do CPF ne.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei n.s 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em

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

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendiz ( ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante legal da Empresa

(Assinatura)

18. 10. HABr LrrAçÃO JURíDICA

a) tto caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede.

b) ttto 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, acompanhados de todas

as alterações ou da consolidação respectiva.

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

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

d) ttto caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo

Registro Civll das Pessoas Jurídícas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa

de pequeno porte, nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa ns 36, de 02 de março de 2O17, do

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

h,

MODELO DE DECLARAçÃO _ ATENDIMENTO AOS REqUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art. 4e da Lei n.s 10.520/2002
pR EGÃO ELETRÔN I CO n.e _____11 202L
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e) Decreto de autorízação, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no PaÍs e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir.

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

18.11. DA REGULARIDADE FISCAT E TRABATHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

b) 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.s 1.751, de 02 de outubro de20t4, abrangendo as contribuições previdenciárias;

c) Certificado de Regularídade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela Caixa

Econômica Federal;

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

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL da

sede do licitante;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

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

L8.LÍ.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(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 723/2006, com a

redação dada pela Lei Complementar n.e L47/20L4;

18.11.3 A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

LS.Ia.QUAUF|CAçÃO ECONÔM rCA E Fr NANCETRA

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

licítante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se

consignar no próprio texto data de validade diferente;

18. 13. QUAU FrCAçÃO TÉCN rCA

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

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

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

fornecendo o atestado e o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão.

a.1) A empresa poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a fim
de comprovar a sua aptidão para a execução do objeto da licitação.

fií

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e

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

f,r

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 específico
para esse fim no site www.licitacoes-e.com.br.

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio
eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

19.5. 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.

19.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

19.7. Oacolhímentodorecursoimportaráainvalidaçãoapenasdosatosinsuscetíveisdeaproveitamento.

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

decisão.

19.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COMISSÃO

PERMANENTE DE tlClTACÃO: Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá -
cEP 68.920-000.

19.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro adjudicará o objeto
e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

zO.L. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que

encaminhará à autoridade 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 vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação

regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS SANçÕES. Neste

caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de

classificação, 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.t. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as obrigações

assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas

legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

21.2. Odocumentodequetrataosubitemanteriorterácaráterconvocatórioeseráemitidoem03(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 condições de

execução do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seusanexos.

21.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não esteja

de acordo com os termos e condições 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.

I

20. DAADJUDTCAçÃO e XOUTOLOGAçÃO

GERENCIAMENTO DO OBJETO
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21.5. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts.
73 a 76, da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal de Assistência Social rejeítará, no todo ou em parte, a execução
do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no lnstrumento
Contratual.

21.7, Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor nomeado
através de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contato com o
preposto da contratada, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentos;

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as

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

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

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias para a boa

execução do objeto contratual;

c) emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do objeto e, em éspecial, na

aplicação das sanções estabelecidas;

d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições

estabelecidas;

e) Determínar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer descumprimento
do Termo contratual;

g) Regístrar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CONTRATADA;

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

2Í-.lÍ-. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão

deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

21.L2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA

pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

22.L. 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 estabelecida pelo art. 5s da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da data

de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

22.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em

conta-corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,

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

22.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura,

deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.

22.4. Para fazer jus ao paga mento, a empresa deverá apresentar acom pa nhada da Nota Fiscal, atua lizações d as

certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

a) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

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

E MUNICIPAL da sede da licitante;

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

22. DO DO REAJUSTAMENTO E DAs

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

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as

contribuições previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação solicitada
nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude
de penalidade ou inadimplência contratual.

22.5. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o prazo de 30
(trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o
vício.

22.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por
parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação
financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

22.8. Não haverá 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 Contratada;

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

23.1. A empresa vencedora do certame ficará obrigada a substítuir, imediatamente, os itens da licitação que

vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto desteTermo;

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

23.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria
Gestora;

23.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, e empresa 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 daquestão;

23.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do contrato estarão sujeito à aceitação pela Secretaria

Gestora, quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com
o especificado neste Termo.

24.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

24.1..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 especificações constantes neste Edital e seus anexos;

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

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus ao Município;

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

e) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos, sempre que

N'

üSi lt$Ê§üEf,E€,Ê-B-+tr É *s,t/s$s.utrs*rtrusÃo



ff {PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARTA MUNTCtPAL DE ADMTNTSTRAçÃO E PTANEJAMENTO

Equipe de Pregão

solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato referente a

este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto exigido nalicitação;

h) Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de Fornecimento
própria, informando 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.

j) 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.

k) 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.

I) Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de telefone fixo, celular e fax,
para que a Secretaria Municipal de Finanças mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Finanças todas as alterações eventualmente ocorridas
no ato constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de
imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

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

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

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 CONTRATANTE.

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

contratuais;

24.2. DEVERES DO ÓNEÃO GESTOR

24.2.L. Na vigência do Contrato, compromete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto nos termos abaixo.

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

b) notíficar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos;

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

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

f) designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização dos

fornecimentos.

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

estipulados.

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

i) encaminhar ao Departamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA para posterior
pagamento;

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

\
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assuntos pertinentes ao objeto 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 pactuados;

m) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua;

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

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

constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25.3. É facultado a 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 houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.

25.4. O prazo 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 licitante durante a vigência do
lnstrumento Contratual,

26.t Com fundamento no artigo 7e da Lei ne rc.52o/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a

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

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

26.1.2 Deixar 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 mantiver a proposta;

26.L.7 Comportar-se de modo inidôneo;

26.1.8 Fizer declaração falsa;

26.t.9 Cometer fraudefiscal.

26.2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as

seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial docontrato:

26.2.1 Advertência;

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

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

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

26.2,4 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da

N.
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Empresa Proponente;

26.2.5 Multa de 0,5%o ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigações
previstas neste Edital e seus Anexos.

2l.l A Administração, 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 por
motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé 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
representação ao MINISTÉR|O PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à

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

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

finalidade e a segurança 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 transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo

horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

29.3 A licitante é 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:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

b) Rlterada as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

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

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participantes da licitação. O MUNICíP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar,

a qualquertempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

a) Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da

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

segurança da contratação;

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

do licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação
dos princípios básicos da licitação;

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

§
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propostas.

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais 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 informações adicionais, que se fizerem
necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informações
constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis 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.L1 As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para todos os que
retíraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

29.12 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.

29.t3 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior,
serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão
e observadas a legislação em vigor.

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

DO JARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n'8.666/93. de 21,.06.93. Lei n."

10.520, de 17.06.2002, Decreto n.' 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n" tO.O24, de 20.09.2019.

31.1. Para dirimir todas as questões 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, 01 de março de 2021.

RO MACHADOENIVALDO
PREGOEIRO

a
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TERMO DE REFERÊNCIA

Aprovo o Termo de referência de

acordo com a Lei Vigente.

Em: ' t2021

Meidiane dos Santos Guedes
Secretária Municipal de FinanÇas

I - DO OBJETO:
1.1. 0 presente Termo de Referência dispoe sobre aquisição de 01 veiculo parua Secretaria Municipai de Finanças de

- Laranjal do Jari, que será instrumento de sorteio durante o a Camapanha cidadão Nota 10, realizado pela Secretaria em
questã0, através do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária-DAT, sendo 01 veículo tipo passeio zero
KM, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

!I- DA FINALIDADE:
2.1. A presente especificação técnica visa estabelecer as condiçÕes gerais para a aquisição de 01 (um) veículo

administrativo tipo passeio e 01 (um) cujo objetivo da Secretaria de Finanças é utili'za-lo como critério de sorteio durante a
Campanha Cidadão Nota 10 2021,que visa a arrecadação do IPTU no Municpio, dessa forma objetiva-se a intensiÍicação

de melhorias da arrecadação municipal, otimização da receita para que possamos investir em melhonas e mais qualidade

de vida dos munícipes.

lll - Especificaçoes técnicas dos veículos:
3.1. Descrição detalhada - o veículo deverá estar de acordo com as seguintes especiÍicações (Requisitos Mínimos

Obrigatorios) abaixo:

01

3.2. OUTROS ACESSÔRIOS:
3.2.1. A licitante deverá oferecer na sua proposta todos os demais itens de série dos modelos dos veículos ofertados

3.3. DOCUMENTAÇÃO DO VEíCULO:

3.3.1 A contratada deverá entregar o veículo com as seguintes documentações

a - IPVA (obs.: Veículo Oficial - isento de IPVA);

b - Emplacado;

c - Seguros Obrigatório;

d-Vistoriaelacre;
e - CRLV pronto para uso;

f- DUT em branco.

N

Item Especificação und lOto.

01

Veículo Tipo Passeio

Com 04 portas, Zero KM, motordianteiro flex mínimo 1.0, potencia de 82 cv, injeção

eletrônica, tanque de combustivel capacidade mínima de 41 litros, motor 04 cilindros,

ar condicionado, direção elétrica/hidráulica freios ABS, ret, câmbio manual, com no

minimo 6 machas, 5 machas para frente, 1 macha para trás, vidro elétrico nas portas,

capacidade para 05 (cinco) passageiros e retrovisores extemos elékicos c/ regulagem.

Cor Branca

Und
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IV- DA FONTE DE RECURSOS:

4.1 - 0s recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Finanças de

Laranjal do Jari do exercício de 2021, proveniente do Tesouro Municipal.

v. coNDtÇoES DE RECEBTMENTO:

5.'1. O recebimento do veiculo objeto deste certame deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias apos a emissão da

Nota de Empenho.

5.2. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Finanças poderão ser realizados testes no veiculo de forma a verificar a
compatibilidade do mesmo com as especificaçoes constantes neste termo de reÍerencia e da proposta da Contratada.

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

5.4. Caso sejam insatisfatorias as verificaçôes acima, lavrar-se-á um Termo de Devoluçã0, no qual serão consignadas

todas as irregularidades observadas no veiculo entregue em relação às especificaçoes e quantidades constantes neste

termo de reÍerencia. 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 veriÍicações constantes do subitem.

5.5. 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.

5.6. A Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisorio e recebimento definitivo,

submetendo as etapas impugnadas a nova verificaçã0, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correçoes

necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabiveis.

VI, DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

6.1. O prazo de entrega dos veiculos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do

recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

6.2, 0 local da entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Transportes sito a Av. Tancredo Neves s/n - Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

v[. DA FTSCALTZAçÃO

7.1 . Nos termos do art. 67 Lei n0 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do

bem, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário

à regularização de falhas ou defeitos observados.

7 .2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante

--, terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperÍeições técnicas ou vícios redibitorios, e, na ocorrência

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.

70 da Lei no 8.666, de 1993.

7.3 - As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

7 .4- O CQNTRATANTE comunicará à empresa, por escrito, as deficiências porventura verificadas na entrega do objeto

execução dos serviços, para imediata correçã0, sem prejuizo das sançoes cabíveis.

vilt. DAS OBRTGAçOES DA CONTRATANTE

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.1 . 1 . Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

8.1.2. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do veículo seja executada na forma

estabelecida neste Termo de Referência.

8.1.3. NotiÍicar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento.

8.1.4. Participar ativamente das sistemáticas de supervisã0, acompanhamento e controle de qualidade do

fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à entrega efetiva do veículo.

§
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9.'1.5. Prestar as informações e os esclarêcimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA

9.1.6. Aplicar, se for o caso, as sançoes administrativas e penalidades regulamentares e contratuâis.

9.1.7. AcompanhaÍ e Íiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a entrega eÍetiva

do veiculo.

IX. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA
9.1. 0 licitante vencedor obriga-se a:

9.1.1. Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

9.1.2. Reparar, conigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, qualquer veiculo ou

equrpamento em que se veriÍicar alguma desconformidade ou vicio.

9.1.3. Arcar com o ônus decorrente de êventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos dê sua proposta,

devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao

objeto da licitação.

9.1.4, Substituir, sem ônus adicionâis e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação formal desta

Administraçã0, o veículo ou equipamentos do mesmo, recusado.

9.1.5. Providenciar a imediata coneção das deficiências, falhas ou inegularidades apontadas pelo C0NTRATANTE

na entrega do veiculo, atendendo, com diligência, às determinações da Unidade Fiscalizadora, voltadas à

regularização de faltâs e coneçóês verificadas.

9.1.6. Prestar o fornêcimênto denÍo dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em obseNância às normas legais e

regulamentares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.

9.1.7. Observar rigorosamente as normâs que regulamentam o exercicio de suas atividades, cabendo-lhe

inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressÕes.

9.1.8. Notiíicar o CoNTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prqudicar ou embaraçar

o perfeito dêsempenho das atividades do fornecimênto contratado.

9.1.9. lilanter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas as condiçoes

de qualificação e habilitação exigidas na licitaçã0. A ausência da rêgularização, na forma da legislação em vigor,

acarretará a suspensáo do pagamento.

10.1. O licitante vencedor é responsável pêlos danos causados à Administração ou â terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execuçáo do contrato.

10.2. 0 Fabricante deverá comprovar de que possui Rede de Assistência Técnica Autorizada no Estado do Amapá

com endereço completo, telefone (s), CEP, e-mail, etc,;

X - DO PAGAMENTO:
10.'1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do Veiculo ou somentê após ter resolvido

todas as inegulandades, que por ventura, vierem a ocorrer com a aquisição do referido obleto.

XI - DO CONTRATO:
11.1- O Contrato decorrente da licitação vigorará por 12 (doze) meses, contados a pa(ir da data de sua assinatura

N\

XII - DAS PENALIDADES:

í2.í Cometê inÍração administrativa, nos termos da Lei n.o 8.666, de 1993 e da Lei n.0 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

17 .1.1 lnexecuçâo total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decoÍrência da contratação;

17 .1.2 Ensejar o retardamento da execuçâo do objeto;

17 .1.3 Fraudar na execução do contrato;

17.1.4 Comportar-se de modo inidônêo;

17 .1.5 Cometer Íraude fiscal;

17 .1.6 Não mantiver a proposta;

-{
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12.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infraçôes discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuizo

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acanetem prejuízos significativos para o

CONTRATANTE;

b) multa moratoria de 1% por dia de atraso injustiÍicado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

b.1) A multa por atraso na entrega do veículo, por culpa da CONTRATADA, será representada por
percentual do valor contratado, não excedendo a'10% (dez por cento) do referido valor e será

calculada pela seguinte fórmula.

M = 0,1*A*F, onde:
M = percentual representativo da multa

A = atraso em dias corridos

F = fator relativo à importância e criticidade de prazos de fomecimento:
F=1 - baixa criticidade

F=2 - média criticidade

F=3 - alta criticidade
= Nota: Para esta contratação o fator de criticidade a ser considerado será: alta criticidade (f=3).

b.2) Pelo não cumprimento de qualquer condição pactuada no contrato e não abrangida pela alínea

anterior, 2% (dois por cento) do valor total do contrato para cada evento,

c)Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão ou entidade CONTRATANTE, pelo prazo de até 2

(dois)anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçã0, perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE pelos

prejuízos causados.

12.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei n.o 8.666/93, a CONTRATADA que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude Íiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados,

12.4 - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à contratada.

- 12.5 - As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem

prejuizo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

12.6 - As penalidades aplicadas so poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas só

serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade

competente do C0NTRATANTE, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a
CONTRATADA tomar ciência.

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

contraditorio e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n.o 8.666/93, e

subsidiariamente a Lei n.0 9.784, de 1999.

12.8 - A autoridade competente, na aplicação das sançoes, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o

caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao CONTRATANTE, observando o princípio da proporcionalidade.

Laranjal do Jari/AP, 21 de janeiro de 2021

HELTON DE ASSIS GAMA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

PORTARIA N" 056/2021 - GAB/DATiPMLJ

PREGÃO ELETRÔNICO N" Ot2l2O21- PMU N



Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:
Nome do Representante Legal
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RG e

Pregão Eletrônico ne /2021- Registro de Preços

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

1, Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do
certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances,
estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como:
impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura venham
a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

3.

4.

5 O valor da proposta é de RS_, nos termos acima.

Declaro que estamos de acordo com ostermos do ato convocatório e com a legislação neleindicada

O prazo máximo para entrega dos produtosserá de_dias, contados a partirda solicitação daContratante.

Cidade/UF, _ _ de_ de 2O2t

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

N

ITEM ESPECTFTCAçÃO qUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO

PREGÃO ELETRÔN|CO N" OL2l2O2t- pMU

CPF:_
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ANEXO It

MODETO DE DECTARAçÃO DE ETABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(ldentificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (ldentificação
completa da licitante) doravante denominado {Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
(completãr com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro,
quel

(a) a proposta apresentadâ para participar da (identificação da licitação) foi êlaborada de maneira independente
(pelo Licitante), ê o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recêbido de qualquer outro participante potencial ou de Íato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoaj

(b) a intênção de âpr€sêntar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da {identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por gualquer meio ou por qualqueÍ pessoâ, inÍluir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da reÍerida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (ldentificação da licitação) não sêrá, no todo ou em
parte, dirêta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquêr outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referidã licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamentê, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para Íirmá-la.

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

\

cidade/UF, _de_de 2021.

^q9--
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pREGÃO ELETRÔNtCO N" 012/2021 - PMU
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N9 -----J2021-PMU

CoNTRATO DE AQUTSTçÃO DE VEÍCUTOS

AUTOMOTORES QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICíPIO DE TARAN'AI-
OO JARI E A EMPRESA

PARA OS FINS NEI-E DECTARADOS

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

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

274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, doravante denominado

CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATAD& â empresa . com personãlidade jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ ne......................., com sede na Rua ..................., ns ...., Bairro......................., Cidade-

UF - CEP neste ato representada pelo Sr. .............. RG ne .................., CPF ne

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 junho de 1993, e alterações posteriores;

Lei ne L0.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto ns 7O.O24, de 20 de setembro de 201.9;

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:

1.1. 0 presente contrato tem por objeto aquisição de 0í veículo para a Secretaria Municipal de Finanças de Laranjal do

Jari, que sêrá instrumento de sorteio durante o a Camapanha cidadão Nota í0, realizado pela Secretaria em

questão, através do DepaÉamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária-DAT, sêndo 0í veículo tipo passeio

zero KM, conforme descrito no Anexo ldo edital do Pregão EletrÔnico 

-/2021-SE|\,44P/PMLJ.
CúUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA:

2.1 . O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura ou até a data do

término do período de cobertura da garantia do veiculo.

CúUSULA TERCEIRA - DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

3.1. O recebimento do veiculo objeto deste certame deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissâo da

Nota de Empenho.

3.2. A critério exclusivo da Secretaria lilunicipal de Assistencia Social poderão ser Íeâlizados testes no veiculo de Íorma a

verificar a compatibilidade do mesmo com as especificações constantes neste termo de reÍerencia e da proposta da

Contratada.

3.3. Caso sejam satisÍatórias as veriÍica@es acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Deíinitivo, que poderá ser

suprido pelo atestê no verso da nota Ílscal/fatura realizado por servidor especialmente designado pela SMAS.

3.4. Caso sejam insatisfatórias as verificaçoes acima, lavrar-se-á um Termo de Dêvolução, no qual serão consignadas todas

as irregularidades observadas no veiculo entregue em relação às especificações e quantidades constantes neste termo de

referencia. Nesta hipótese, todo o item objêto do termo em questão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até

30 (trinta) dias, quando sê realizarâo novamente as venÍicaçóes constantes do subitem.

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

incorrendo em atraso na entrega, suleita à aplicação das sançÕes pÍevistas.

, ,l! [-,qtI,
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3.6. A Contratada caberá sanar as inegulandâdes apontadas no recebimento provisóno e recebimento deflnitivo,
submetendo as etapas impugnadas a nova veriÍicaçã0, Íicando sobrestado o pagamento até a execução das correções
necessárias, sem preluízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CúUSULA QUARTA: Do PRAZo E Do LocAL DE ENTREGA:

4,1. 0 prazo de entrega dos veiculos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

4.2.0local da entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Transportes sito a Av. Tancredo Neves s/n - Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000, devendo os veÍculos sêrem entregues de acordo com indicaçôes, observadas
as disposiçÕes do respectivo Termo de Referencia.

I = (TXl100)

365

I = (6/1"00)

365

l= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SEXTA. DA GARANTIA E ASSISTÊNcIA TÉcNIGA:

6.1. A assistência técnica deveÉ ser prestada exclusivamentê por concessionária autorizada, no município de
MacapíAP, visando Íuturas revisôes, assistência tecnica, manutênçáo ê substituição de peças, quando necessáno.

6,2, A garantia de veiculo deverá ser total, inclusive abarcando os equipamentos e acessórios instalados pela empresa, com
cobertura pelo periodo mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de quilomekagêm a contar do eÍetivo recebimento do
veiculo pelo contratante ou pelo periodo previsto no manualdo proprietário, prevalecendo o de maior periodo;

6.3. Os 60 (sessenta) dias iniciais do PER|ODO DE GARANTIA serão considerâdos como periodo de funcionamento

experimental

cLÁusuLA QUTNTA: DAS CONDrÇÔES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento seÉ eÍetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota Íiscal eletÍônica no protocolo do
CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento DeÍinitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem inconeçoes serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em í0
(dez) dias útêis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será fêito mediante crédito aberto em conla corrente em nome da C0NTRATADA, no Banco indicado
pela mesma.

5,4. A licitante vêncedora indicará na nota Íiscal/fatuÍa o nome do Banco e os números da agência ê da contâ-corrente para

efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação flnanceira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. 0 pagamento se fará mediante a apresentação dos documenlos de regulandade junto ao lnstituto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ícará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conconido de alguma forma para

lanto, Íica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima refenda e a
correspondente ao efetivo adimplêmento da parcela, será mediante a aplicaçáo da seguinte Íórmula:

EM=lxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eÍetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = lndice de atualização Íinanceira = 0,000'16438, assim apurado:

\
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6.4. Durante o período de Íuncionamento expenmental, caso o veículo apresente falhas de Íuncionamento, deverá ser

substituido por oulro completamente novo e com as mesmas caracteristicas daquele. Neste caso, dâr-se-á inicio aos

procêdimêntos e prazos estabelecidos nas condições de recebimento;

6.5. No período dê garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado no prazo de

ate 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notiÍicação oficial.

6.6. Se a CoNTRATADA não puder atender dentro do prazo estabelecido, devêrá justiÍicar e comprovar por escrito os

motivos, ficando a pronogâçáo poÍ mais 10 (dez)dias úteis (máximo), condicionada à aceitaçâo do CONTRATANTE.

CúUSULA SÉTIMA. DA FISCALIZAÇÂO DO CONTRATO:

7.1. A Íiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CoNTRATANTE, devidamente designado para

tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fomecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital

do Pregão Eletrônico no 

-/202'1, 

na proposta da CONTRATADA e nesle instrumento.

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

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer inegulâridades, e, na sua oconência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ê prepostos.

7.3. A CoNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscrmos ou supressões que se

Ílzerem necessánas ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste

Contrato.

7.4. E facultada a supressão além do limitê estabelecido no item antenor, mediante acordo entre as partês.

CLÁUSULA OITAVA.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. INCUMbC AO CONTRATANTE:

8.1 - Acompanhar e Íiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar as notas fiscais/Íaturas â efetiva prestação do

objeto, através de servrdor designado pelo CONTRATANTE,

8.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contraluais.

8.4 - NotiÍlcar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no veiculo adquindo.

8.5 - Notificar a C0NTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição dos veiculos(s) impróprios para uso;

8.6 - Fiscalizar a execução do contrato através de servidores designados pela Prefeitura Municipal de Laranial do Jari, o que

não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumpnmento das obrigaçôes estipuladas,

nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas

cúusuLA NoNA . oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA - lncumbe à CoNTRATADA:

9.1 Entregar o veículo no tempo, lugar e forma estabelecidos nestê lnstrumento, com todos os acessónos estabelecidos no

Termo de Referência, conendo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, com os veiculos em perfeito estado de funcionamento, sem

marcas, amassados, aÍranhóes ou quaisquer outros problemas físicos, e ainda com a documentação completa, atualizada

(manuais, catálogos, Íolders, termos de garantia) necessária a sua operação' bem como reqularizado iunto ao

DETRAN/AP;

a - IPVA (obs.: Veiculo Oficial - isento de IPVA);

b - Emplacados;

c - Seguros Obrigatórios;

d-Vistoriaelacre;
e - CRLV pronto para uso;

f- DUT em branco

9.2. Executar, durante a vigência do Contrato a troca de todos os equipamentos, partes ê peças dos veiculos que se

rêvelarem defeituosos independentemente dê causa, época ou do tipo de defêito, exceto nos casos em que,

comprovâdamente pela Contratada, a causa do deÍeito é devida à negligência ou mau uso por parte de servidor do

COIiTRATANTE, que, no caso, deverá notiÍicar o CONTRATANTE, incluindo proposta comercial para a execução do

I
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servrç0;

9.3 - Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, a indicaçâo da empresa de Assistência Técnica especializada,

local, contemplando nome, endereço e telefones (flxos e móveis);

9.4 - Manter, durante a execução do Contrato, equipe têcnica composta por proÍissionais devidamente habilitadosi úeinados
e qualiÍicados para prestaçâo dos serviçosl

9.5 - Atender prontamente as oriêntaçôes e exigêncras, do Íiscaldo Contrato, inêrentes à execução do objeto;

9.6 - Emitir fatura no valor pactuado no Contrato, apresentando-a âo CONTRATANTE pâra ateste e pagamento;

9.7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação ê qualiÍicação êxrgidas para a contratâçáo.

9.8 - Não transferir a terceiros no todo ou em parte, o objeto da presente Contrato, sem prévra anuência do

CONTRATANTE,

9.9. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fomecimento dos veículos, tais
como: salários; seguros de acidentest taxas, impostos e contribuições; indenizâçÕes; vales-refeição; vales{ransporte; e
outras que porventura venham a ser cnadas e exigidas pelo Govemo;

9.10. Oferecer a garantia técnica usualmente fomecida pelo fabricante do veiculo, não podendo ser infenor a especifica no

termo de referência, contado a partir do seu recebimento e aceite;

9.'11 - atender ao chamado para prestação de Assistência Técnica e solucionar o problema no prazo máximo de í0 (dez)

dias úteis, contado a partir da solicitâção Íormal do CONTRATANTE;

9,12. Efetuar as lrocas de peças com material novo e de primeiro uso, devendo apresentar padrões de qualidade e

desêmpenho iguais ou superiores aos das peças utrlizadâs na fabricação do veÍculo;

9.13 - Substituir no veículo, no período de ate 30 (trinta) dias, os equipamentos, peças e componentes, que apresentarem

defeitos sistemáticos de fabricagã0, devrdamente comprovados pêla constante necessidade de manutenção corrêtiva. Tais

substituiçoes serão realizadas sem qualquer ônus para a SEMAP/PMLJ;

9.14 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressóes que se fizerem, nos termos do art. 65, §
í', da Lei n' 8.666/93;

9.15 - Cumprir com outras obrigações decorrentes de aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n'
8.078/90)quê sejam compatíveis com o regime de Direito Público.

cúusuLA DÉcrMA. DA DorAÇÃo oRçAMENTÁR|A:

10.1, Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Finanças do

exercicio de 2021.

ÓRGÃo/UG AçÃO ELEMENTO FONTE

08000-5EMUF 04.123.0011: 1006 4090.52.00.00

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO PREçO

11.1 - O preço a ser eÍetivamente pago pelo fomêcimento do veiculo constantê da Cláusula Primeira do presente

lnstrumento será de R$ ( . ), sendo Íixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem

prejuizos das multas previstas nêstê lnstrumento e das demais cominações reÍêridas no Art, 87, lV da Lei n0 8.666/93, no

que couber, garantido o direito prévio da ampla deÍesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documenlo Íalso ou íizer declaraçáo falsa;

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

,-.1rÀ'
.§r|rIl

0010000

Ir
N.



r' -ltb I.,sri ç

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei Federal no

8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) -multa de 0,20/o (zero virgula dois por cento) por dia de atraso e por oconência de fato em desamrdo 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 conidos, uma vez comunicada oÍicialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corndos, contado da comunicação oflcial;

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA RESCISÃO:

13.1 - O presente ConÍato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e78 da Lei no 8.666/93, e nas

Íormas previstas no art. 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO FORO E DA PUBLICAçÃO:

14,'l - As questões deconentes da execução deste lnstrumento, que nâo possam ser dinmidas admrnistrativamente, serão

processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do Jari/AP, com exclusão de qualquer outro

por mais privilegiado que seja,

í4.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário OÍlcial da Uniã0, conforme determina a Lei no 8.66ô/93.

14.3 - Parâ firmeza e validade do quê foi pacluado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

para que surtam um sô efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e

C0NTRATADA, e pelas testemunhas abaixo,

Laranjal do Jari-AP, xx de xxxxxxxxx Ce 2021

CONTRATANTE

Testêmunha O1:

Testemunha 02:

L,,..,,o*,oil'Jil,',XlIll§iii,"'^iâHiü,?jilfl 
",o.,.,o,Equlpe de PÍegão

e) não mantiver a proposta, injustiÍicadamente;

f) falhar ou fraudar na exêcuçâo do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude Íiscal.

CONTRATADA

.Dç.-
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