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Processo Administrativo n' 208.01&2022-SEMAP/PMU

1. DA ucrrAçÂo

1.1. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos

interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a Íorma ELETRÔNICA do tipo
MENOR PREçO POR LOTE, objetivando contratação de empresa especializada em eventos
esportivos pârâ a Realização do Evento Copa Jari de Futsal no Município de Laranjal do larilAP.
Através da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com a organização e Coordenação do
Oepartamento de Esportes da Secretaria Municipâl de Desporto e Lazer, Convênio Ne

90997712021 - plataforma + Brasil, de acordo com as especificações e quantidades, conforme
descrito no Anexo I deste edital.
1.2.A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n-o

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto ne 7 .746, de 05 de junho de 201.2, do Decreto ne

7.892, de 23 d€ janeiro e 2013, da lnstrução Normativa SLTI/MP np 01, de 19 de janeiro de 2010,
da lnstrução Normativâ SEGEs/MP ns 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n'L2-?, de

1.4 de dezembro de 2006, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamênte, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2. DO ENDEREçO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

rNícro DE RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS:04/022022 às OShOOmin - Horário de Brasília

ABÊRTURA DAS PROPOSTAS: L6lO4n22 às 08h00min - Horário de Brasília

rNícro oA SEssÃo DE D|SPUTA DE PREÇOS L6/O2/2O22 às Ogh3omin - Horário de Brasília

.TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão públicâ 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.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO.

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO UTITIZADO

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 expêdiente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
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2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será âberta por comando do Pregoeiro, com a

utilização de sua chave de acesso e senha no endeÍeço eletrônico, data e horário abaixo
discriminados:
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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 .licitacoes-e.com.br

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, inÍorma-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 -
Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: 08h00min às 13h0omin, de se8unda a sexta-feira.

c) Referênciâ de tempo: Horário de BresÍlia/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.lanranialdoiari.aD.qov.br

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

5.1. Anexo I - Termo de Referência;
5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comerciali
5.3. Anexo lll - Minuta do Contrato.

6.1. A presente licitação tem por objetivo a obietivando Contratação de empresa especializada
em êventos esportivos para a Realização do Evento Copa Jari de Futsal no Município de Laranjal
do larilAP. Através dã Prefêitura Municipal de Laranlal do Jari, com a organização e

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

Convênio Ne 9099771202L - plataforma + Brasil, de acordo com as especificações e quantidades,
conforme descrito no Anexo ldeste edital.
6.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as

contrataçôes nas quantidades estimadas no Termo de Referência - Anexo l, ficando-lhe fâcultada a

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

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

Unidade Gestora 17000 Secretaria Municipal de oesporto e Lazer

Ação 2l.A72.OO2ll
2057

Manutenção Secreteria Municipal de Desporto e

Iazer
LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Médici. 1093. Laranjal do Jari - AP. CEP 61i920-000 - (9619206-2592 - contatoí4 laranj aldojan.ap.go\.br

4. FORMALIZAçÃO DE COITSULTAS TINFORMAçÔES

6. DO OBJETO
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Elemento de Despeza

Elemento de Despeza 3390.39.00.00
Fonte 1700.0000

Valor Total
Trezentos e dez mil novecentos e noventa e nove
reais e oitenta centavos.

Material de Consumo

Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

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 10L120W.

8. DÀ§ CONDIçÕES PARA PARICTPÂçÃO

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas

oeste Editale que estiverem devidarnente credenciados no site www,licitacoes-e,com.br.

8.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:
8.2.1 Reun idas 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. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art.9.s da Lei

nq 8.666/93.

9. DO CREDENCTAMEiITO: ApLrCAnVo UC|ÍAçÕES-E

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.s 10.024120191,

obtidas junto às Agências do Banco do Brasil s.A. para acesso ao sistemâ eletrônico no sítio
www.licitacoes-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 licitâção por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

10. DA pARTtCtPAçÃO

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.

LARANJAL DO JARI - PrefeituÍâ do Municipio de Laranjal do Jari
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10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do lari-AP denominado
Pregoeiro, nomeado pelo Decreto ns 038/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transfêridos para o aplicativo Licítoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil
S.4., constante no site www.licitacoes-e.com.br.

10.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoâl 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 pâra acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-e.com.br opção Acesso

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos

10.5. E 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. Câso o licitante disponibilize sua proposta atraves do aplicativo www.licitacoes-e.com.br. a

referida proposta não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPI, nome do
representante, telefone, endereço) que identifique a interessada, sob pena de desclassiÍicação na

pârticipação do certame licitatório.

10.8. O encaminhamento da proposta prêssupõe o pleno conhecimento e atendimento às

exigências de habilitação previstas no Editâ|. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos

íequisitos 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 verdadeirâs suas propostas e lancês.

10.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficândo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.u. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil
(órgão provedor do sistema).

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

10.13. Não poderão participar desta licitação os interessados

LARANJAL DO JARI - Prefcitura do Municipio dc Lamnjal do Jari
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al proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

bl 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 Íeceber
citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

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

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo 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 internet;

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

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condiçóes 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 houvêr recuÍso;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) êncaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor â homologação.

12.1. Os pedidos de esclârecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis ânteriores à dâta designada para abertura da sessão pública,

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

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do termo de referência e dos anexos.

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

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônicâ, pelo e-mail cpl.pmli@hotmail.com,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro

LARANJAL DO JARI - Pretàitura do Municipio tle l.aranjal do Jari
R. Emilio Mrtdici.2093. Laranlal do Jari - AP. ( EP 68920-000 - (96) 9106-:591 - contatolr laranialdoiari.up.Sor .hr

11. DO REGUTAMENÍO OPERACIONAT DO CERTAME

12. OO PEDTOO DE E§CLAREC|MENTOS Ê TMPUGNAçÃO AO EDTTAL
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12.5. Câberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Íermo de Referência e

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de ate 02 (doisl dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

12.8. A concessão de eÍeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

participantes e a administração.

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetârem 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 orazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

13. DA APRÊS$ilrÂçÂO DAS PRO9OSÍAS E DOCUMENTOS DE HA8ltrrAçÃO

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

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

preço, ate a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públrca, quando, êntão.
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentaçào.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser
conferidos eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencia lmente, sob a forma
de autenticação eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maior
celeridade.

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

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar â documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade íiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1e dâ LC ne 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;

LARANJAL DO JARI - Prcfeitura do Municipio de Laranjal do Jari
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12.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

certame.

12.10. As impugnações protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração.
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13.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.

13.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado

somente serão dispo n ibilizados 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, desclassif icando desde logo aquelas que

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

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificaçôes exigidas no Termo de Referência.

14.3. Não indicar no cadastro da proposta eletrônica no Licitações-e qualquer tipo de caractere
especial idêntificador da empresa para fins de garantia do anonimato da fase competitiva.

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

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo rêâl por todos os pârticipantes.

14.5. A não desclassif icação da proposta não impede o seu julgâmento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

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

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 no registro.

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltêm.

14.9.1. lnformamos quê 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.

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

registrado pelo sistema.

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

14.13. O intervâlo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte

LARANJAL D() JARI - Prcl-eituÍa do Municipio de [.aranjal do Jari
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(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 pâra 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.

14.16. A prorroBação 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
prorrogaçâo, inclusive no caso de lances intermediários.

14.u. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que ha.ja a prorrogação automáticâ 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.

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

14.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a ldentificação do licitante. o licltante somente poderá

oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o
número de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro
estará autorizado a adjudicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no

valor unitário.

14.22. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encêrramento da

etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo

pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor,

14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etâpa 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.

14.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após dêcorridas vinte
e quâtro horas da comunicação do fato pelo Pregoêiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

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

i

I
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15. DO TRATAMENTO DIFERÊNCIADO À5 EMPRESAS ENQUADRÂDAS COMO MICROEMPRESA - ME
E §i,lP§SÀ DE ?Eql,EXO POBIE :§?P

15.1. 5erá 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.s 123 de 14 de dezembro de 2006, em
especialo previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar n.e L47 deOT de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.q D3/20O6 poÍ licitante que

não se enquadra na definição legal reservada a essâs categoÍias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Município de Laranjal do .,ari, 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 Pêqueno 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 ne 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 utiliração indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e ll1la0f6
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 - sANçÕÊS.

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 proponentê for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a criterio da Administrãção Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conÍorme dispõe o art.

43, § 1e da Lei Complementar n.p 723/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

1.4712074;

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

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no ãrt. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de iunho
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 situaçÔes em que as propostas apresentadas pelas

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada;

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

15.8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementar n.e 123/2@6, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte Íorma:
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t - a Microempresa - 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 §§ 1e e 2e do art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício

do mesmo direito;

ttt - 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 artiSo 45 da Lei, o objeto
licitado será adjudicado 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.u. 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 preclusâo.

16. DAS PROFO§Íá§

16.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em pímeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máxrmo estipuiado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.7s
e no § 9e do art. 26 do Decreto n.s 10.024/20L9.

16.2. A licitante que ofenou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente
de Licitação - cPL, no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os

lances eventuâlmente 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

da dos:

a) PRAZo DE VALIDADE DE, NO MÍNlMo, 60 (sEssENTA) DlAs, a contar da data marcada para a

abertura da presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á âcêito o prâzo citado nesta

alínea.

b) PREçO UNtTÁRlO E TOTAL PARA O OBJETO LICITADO, fixo e irreajustável, limitado â 0Z (duâs)

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

c) DECLARAçÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, fÍetes, impostos, seguÍos e tudo mais que possa

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

d) RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, telefonefax, número do CNPJ, banco, agência, número da conta-

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

exigências contidas no Edital e seus anexos.

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

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta
Comercial - Anexo ll do Edital e observando ãs 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 desclassificâção 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 ob.ieto 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 propostâ de preços a

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

à*:H'

u.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO

ofertado pelo valor total do Lote (valor unitáÍio x quantidadel.

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 habilitãção da

licitante conÍorme disposições do Edital.

17.3. 5e a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro êxaminará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação,

até a apuração dê uma proposta que atenda o Edital.

u.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pre8oeiro poderá negociar com a

licitantê pâra que seja obtido preço melhor.

u.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao obieto, 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

PÍêgão.

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento dâ

LARANJAL DO JARI - Pret'eitura do Municipio de LarÀnjal do.lari
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proponente, desde que sejam possíveis: a aíerição 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-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

18. DAHÂ3.1ITÂçÃO

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pre8oeiro verificará o eventual descumprimento dâs

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadâstro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa lurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.aoos.tcu.sov.br/

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será veriÍicada, em

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

18.3. Havendo a necessidade de envio de documentos dê 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 integridadê
do documento digital.

18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de cNPl/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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somênte em nome da

matriz.

18.7. Serão aceitos registros 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.e. DECLARAçÕE5

a) Declaração de Atêndimento aos Requisitos destê Edital. conforme disposto no lnciso Vll, art.
4.e da Lei n.e 10.520/2002, nos termos abaixo:
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MODELO DÊ DECLARAçÃO _ ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

lncrso Vll, art.4e da Lei n.p 10.520/2002
pREGÃO ELETRôNtC O n.e_JZO22

(nomeda empresa) , cNPl n.e sediada à {endereco completo), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.e J2022, para a habilitaçào,
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.t do Declarante ou Representante Legalda Empresa

(Assinatural carimbo do cNPJ

b) Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e

ao lnciso XXXlll, do Art,7e da CF, nos termos abaixo:

MODETO DE DECLARAçÃO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DE OBRA
INFANTIL PREGÃO ELETRÔNICO N.9 - -- ]/2022.

nome da em resa inscrita no C.N.P..l. n.s por intermédio de seu representante legal
o{a) Sr.(a)- portador(a) da Carteira de ldentidade ns órgão expedidor_, e do cPF ns

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.e 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 O observação: em caso

afiímativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C,P.t do Declarante ou Representante Legal da Empresa

(Assinatura)

18.10. HABTLTTAçÃO JURíDrCA

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

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor),
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso

de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais
a dm in istradores, 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) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cêrtidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição

de microempÍesa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa no

36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) Decreto de autorização, êm se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País e âto de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

LARANJAL DO JARI - Prcfcinrra do Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Módici.2093, LaÍanjal do Jâri - AP. CEP 68920-m0 - O6) 9206-2592 - contato(qlaranjaldojari.ap.gov.br



31_3

. Etr
II .

PRf,FEITURA MTINICIPÀL DE LAR-{NJAI, DO JÀRI
SEcRETARTA Mr \rc,r^. 

". Xlliil';:TA{Ào 
E pL{NEJAMENTo - sf,MAp

competente, quando a atividade assim o exigir.

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

18.11. DA REGUI.ARIDADE FISCAL E TRABATHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoâ 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 Uniâo expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de outubro de 2014, âbrangendo as contribuições
previdenciárias;

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

Caixa Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda

EÍADUAL 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 Trabalhistâs - CNDT, nos termos do TÍtulo Vll - A da Consolidação

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de l.e de maio de 1943.

g) certidão de Execução fiscal do município sede do licitante

h) Alvará de Funcionamento emitido pelo município sede do licitante

18.11.1. 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.

18.11.2 Havendo alguma restriçâo na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo

de 05 (cincol 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, § Le da Lei Complementar n.a 123/2A06, com a redação dadã pela Lei Complementar n.e

1.47 /2OL4;

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 LeÍ ns 8.666, de 21 de junho

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

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

18.12. QUALIFICAçÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

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

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

consignar no próprio texto data de validade diferente;

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jaí
R. Emilio Medici. 2093. LaÍanjal do Jad - AP. CEP 61i920-000 - (9619206-2592 - contato((r,laranjaldoiari.ap.gov.hr



. Er
Et.

PRT]T'EITt R,\ IIÍT'\ICIPÂI- DE L{RA\JT1, DO J,\RI
SECRITARIA MT \I('IP{L Df TDVI\ISTRAÇÃO E PLAT.'EJÀ!IENTO - ST[IÀP

Equipe d€ Pregâo

18.13. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

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

carâcterísticas técnicas e quantitativo correspondênte à proposta formulada. Nos atestados devem
estar explícitos: a êmprêsa que está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor
encarregado do obieto em questão.

a.1) A empresa poderá apresentar mais de um atêstado de capacidade técnica a fim de

comprovar a sua aptidão para a execução do obieto da licitação.

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

19.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro,

durante a sessão, na fase de habilitação.

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

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

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar sêus 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 faltã 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. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

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

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

coMtSSÃO PERMANENTE DE UCtÍAçÃo; Avenidâ Tancredo Neves , na 2.605 - Bâirro A8reste -
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.

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a ad.judicação do lote ao licitânte vencedor,

após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fârá a

adjudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor.
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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.

2U,§ilt§Ía*:rr§Ão,DA :!Ô,OEnrÍ{CrAMÊrfÍÔâ{r&§ÍO

21,1. Os Íornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as

obrigações assumidas deverão ser executadâs fielmente pelas partes, de acordo com as condições

avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua

inexecução total ou pa rcial.

21.2. O documento de que trata o subitem anteíior terá caráteí convocatório e será emitido em 03
(três) vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para

assinatura.

21.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais
condições de execução do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

21.4. Não será âceito o fornecimento que não tenhâ sido âutorizado, 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 desconfo rm ida des no fornecimento, local de entre8a, aceite e recebimento, a

Contratadã 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
participânte a soluçâo deÍinitiva da questào

21.6. 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 Administração e

Planejamentorejeitará, 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 dê portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidâde dos serviços e

frequente contato com o preposto da contÍatada, 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 regularizaçâo 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 notâs 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

LARANJAL DO JARI - PrcÍcitura do Municipio rle LaÍanjal do Jari
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especial, na aplicação das sançôes estabelecidas;

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

condições estabelecidas;

e) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadâs;

f) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobserváncia pela CoNTRATADA de qualquer

descumprimento do Termo contratual;

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

21,10.O contrato porventura firmado terá como gestor{a) servidor nomeado através de portaria.

21.U. 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.

21.12.A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não êxcluirá ou reduzirá a responsabilidade da

COÀITRATADA pela completa e períeita execução do objeto contratual.

22.1. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da
despesa, por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de
acordo com a ordem cronológica 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 consêcutivos,
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contratante.

22.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota
fiscalfatura, deverá devolvê-la à Contratada para que seiam feitas as correções necessárias.

22.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá âpresentãr, acompanhado da Nota Fiscal,

atualizaçôes das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

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

b) Certidões nêgativas 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 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, abrângêndo as contribuições previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos 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
Íinanceira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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23.1. A empresa contratatada ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que

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

23.2. A empresa ficará obrigêda 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
Gêstora;

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, o beneficiário do
Registro de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias
solicitantes a solução definitiva da questão;

23.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estará su.ieito 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 CONTRATADA

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 especificaçôes constantes neste Edital e seus anexos;

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

c) arcar com todas as despesas, diretãs ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus ao Município;
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22.6. caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o
prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que

devidamente sanado o vício.

22.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer

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 sêrá fixo e não sofrerá reajuste.

22.10.O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizaçõesdevidas pela Contratadaj

zz,L,..Para efeito de pãgamento, sêrão computados apenas os quantitativos eÍetivamente
fornecidos.
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d) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços

unitários etotal;

el Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o Íornecimento dos produtos /
seÍviços, sempre que 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 na licitação;

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

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

obrigações se obriga a atender prontamente.

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem de até
257o (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.

l) Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.9 de telefone fixo,

celular e fax, para que a Secretâria Municipal de Finanças mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secreteria Municipal de Finangas 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) RespondeÍ pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsa bilidade a

fiscalização ou acompa nhamento pelo CONTRATANTE.

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

obrigações contratuais;

24.2. DEVERES DA CONTRATANTE

24.2.1. Na vigência do Contrato, compromete-se a contÍatante gerenciar o objeto nos termos
abaixo.

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

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

c) atestara(s) Nota(s) Fiscal(isl corrêspondente(s), apóso aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

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

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

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

h) fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridâs 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 dã contratada às dependências do Contratante para

tratar de assuntos pertinentes ao objeto contratado;

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

l) procedeÍ 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;

nl 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 ns 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 CONTRATA^ITE, 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 pâgamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a
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comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas
pela licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

26.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne LO.52Ol2O02 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 contÍato, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26,1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentar documentação falsa;

26.1.4 Ensejar o rêtardamento da exêcução do objeto deste Pregão;

25.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiver a proposta;

25.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

25.1.8 Fizer declaração falsa;

26.1.9 Cometer fraudefiscal.

26.2 Além da sanção prevista no item anterior, ã Administração poderá aplicar à Empresa
Proponente as seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do
contrato:

26.2.1 Advertência;

26.2.2 Multa de 0,syo 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 Empresa Proponente;

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

27.1 A 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 âto escrito e fundamentado.

27.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
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licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do instrumento contratuãl 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 MlN|STÉR|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 estabelecldos 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 Íinalidade e a segurança da contratação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualqu€r 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 e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

29.4 Reserva-se a Pregoêiro 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 abertuÍa destã licitação;

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

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
revogá-la, no todo ou em parte, por 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

MUNICÍPlO DE LARANJAL DO JARI poderá, âinda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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

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

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 se.iam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o
ato não acarrete violaçâo dos princípios básicos da licitação;
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c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento
de suas 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 interpretaçâo deste Edital e as informações adicionâis, que sê

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 g!(dq!d_dE§_!BgE antes da data de abertura da sessão.

29.10 os pedidos de êsclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão,
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.

29.U As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para

todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa

consulente.

29.12 As alterações do Edital qu€, 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-sê o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mântidos a

data e horário da sessão.

29.13 As situações não-previstas nestê 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 ]ARI.

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" 10.024, de 20.09.2019.

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

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

Lâranjal do Jari/AP,03 de fevereiro de 2022.

ENIVALDO BAI.IEIRO MACHADO
PREGOEIRO
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TERNIO DE REFERINCIA

I. OBJETO:

Objetivando Contrataçâo de empresa especializada cm eventos esportivos para a Realizaçào do Evento Copa

Jari de Futsal no Municipio de Laranjal do JariiAP. Através da Prefeitura Municipal dc Laranjal do Jari. com a

organização e Coordenaçâo do Departamento de EspoÍes da Secretaria Municipal de Despoío e LazeÍ.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A aquisiçào de bens e serviços tem amparo legal disposto na Lei n'10.520. de 17 de julho de 2002.

especialme[te os Decretos n' 10.024. de 20 de setembro de 2019. de 08 de agosto de 2000e suas alteraçôes

posteriores, da Lei 8.666, de 2l de jutho de 1993 e suas alterações posteriores.

3. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição destina-se a sanar as necessidades de materiais e serviços para o desenvolvimento do

Evento Copa Jari de Futsal no Municipio de Laranjal do Jari/AP e atender a demanda da unidade e dos

panicipanles dos diversos eventos esportivos.

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

4.1 Na proposta de preços deverá constar os bcns especificados dc forma clara, cotados cm conformidade com

este Termo de Refcrência. com o edital c seus anexos, citando marca e modeloou outra caracteristica que possa

identificar o material. a quantidade solicitada, o valor unitário e total. em moeda nacional, cm algarismo. já

considerando todas as despesas, tributos, freles, rransportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente

sobre os produtos. mesmo que nào estejam registrados neste documento.Os materiais deverào obedecer às

caracterislicas técnicas correspondentes aos elemenlos contidos nas especificações expressas no Termo de

Referência.

A Prefeitua Municipal dc Laranjal do Jari, atraves do Departamento de Espones. podcrâ se valer da malise

técnica dos bens propostos antes da adjudicação e homologação da licitante para verilicaçào do atendimento das

especificaçôes minimas constantes neste termo de ref'erência.

A empresa venccdora no processo de licitaçào devcrá tbmecer prod os de boa qualidadc e sc responsabilizar

pelo fomecimento da gsrantia.

Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor. por item, desdc quc atentaas exigências

contidas neste Termo de Referencia e no edital do Pregâo.
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5. DAS OBRIGAÇÓES DA CoNTRATADA:

Executar o objeto observando rigorosament!- o cumprimcnto das responsabilitladcs. encargos. prazos c

especificações técnicas c em conformidade com as contliçires do edital e seus ancxos. do contralo e das demais

conrinações legais.

Dar inicio à execuçào do fomecimento e entrega dos rnateriais adquiridos conforme especificação. marca e

preço, bem como no pÍazo ostabelecido neste Tcrmo dc Rcferência, quando solicitado. de uma só vez, ou dc acordo

com o interesse da CONTRATANTE. no prazo máximo dc l0 (quinze) dias. a contar da data de recebimento da

Nota de Empenho(Ordem de Compra) expedida pela CONTRATANTE e enviada atmvés dc endereço eletrônico.

A CONTRATADA dcverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados pela CONTRATANTE.

Substinrü ou reparar o objcto contraürdo que comprovadamente apresente condiçôcs de defeito ou em

desconformidades com as especificaçôes deste termo e padrôcs dc qualidade exigidos. com defeito. vicio ou má

qualidade, no prazo dc l0 (dez) dias contados da sua notificaçào.

Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalizaçâo da CONTRATANTE quaisquer ocorrência

anormal veriticada na execuçâo dos l'ornecimentos. independentementc da comunicaçào verbal. sob pena de multa.

Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que veúam a ser solicitados pela

CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter técnico, hipótese em que serâo respordidas

no pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas.

A CONTRATADA não podeú subcontratar. ceder ou transfbrü o Objeto do Contrato. no todo ou em paíe a

terceiros, sem anuência da CONTRATANTE. sob pena de rescisào.

Cumprir, quando tbr o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo oferecido em

sua pÍoposta comercial, obscrvando o prazo minimo exigido pcla administração.

Providenciar a substituição de qualquer profissional cnvolvido na execução do objcto conratual. cuja conduta

seja considerada indesejável pela fiscalizaçào da CONTRATANTE.

Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou veúam a incidir sobre a execuçào

contratual. inclusive as obrigações relativas a salários, pagamentos de recuÍsos humanos. Previdência Social.

impostos. encargos sociais. tÍansporte e outras providências, respondendo obriSatoriamente pelo Íiel cumprimento

das leis trabalhistas e especificas de acidente de trabalho e lcgislação correlata, aplicáveis ao pcssoal emprcgado na

execução contratual, previdenciários e de ordem de classc. indenizações e quaisquer outras quc forem devidas aos

seus empregados no desempenho dos sen iços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isentam de qualquer

vinculo empregaticio com os mcsmos.

R[CURSOS HUMANOS (CoordenadoÍ. Fotógral'o e Árbitros)

Os Recursos Humamrs (Coordcnador. Fotógra[o e Árbitros) dcverào se aprcsentar no local doevento I hora

antes do inicio da panida.

A equipe de Arbitragem, obrigatoriamente devcrá sc aprescnlar uniformizada.

At buições da Equipe de Arbitragem: Dirigir as diversas modalidades esportivas que compõem o Evento Copa
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Jari de Futsal no Municipio de Laranjal do Jari/AP.

Modalidade Esportiva envolvida será o futsal.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terçeircs, decorrentes da sua

culpa ou dolo, quando da execução do ob.ieto, independente dos procedimentos dc fiscalização e acompaúamento

da execução contratual, adotados pela CONTRATANTE. e independente de ouaas cominaçôes contÉtuais ou

legais a que estiver sujeita.

Aceitar. nas mesmas condiçôes contratuais, os pcrcentuais de açréscimos ou supressôes limitados ao

estabelecidona forma do preceituado no § l" do Art. 65. da Lci Fcderal 8.666/93.tomando-se por base o valor

contratual.

Manter duBnte toda a execuçâo contratual, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas,todas as condições

de habilitaçào e qualificaçào exigida na licitaçào.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Solicitar a execuçào do objeto à CONTRATADA atraves da emissão da Nota de Empenho(Ordem de Compra).

Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigaçôes

decorrente do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal N" 8.666/93 e suas altemções postcriores.

Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidadc competente. podendo, ern decorência solicitar

providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de inrediato.

Rcjeitar os produtos que nào atendam aos requisitos constantqs das especificações constantcs do Tcrmo dc

Referência.

Designar servidores do Departamento de Esportes para acompanhar o fornecimento dosprodutos.

Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade deconente da execução do objeto contrarual.

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas conrJições estabelecidas neste instrumento.

lndicar os locais e horários em que deverâo ser entregue os produtos.

A data e horário para entrega das mercadorias deverào scr agcndados previamente com o Setorde Material e

Patrimônio a8aves do telefone: (96) 9911.1-s255 (ROGERIO SEC. DESPORTO), ocorrendo a entrcga no endereço

do Departamenlo dc Esportes da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer no horário de 8:00 às l7:00h e

encontra-se situado na Avenida Tancredo Neves.n" 2524, Bairro Agreste. Laranjal do Jari - AP.

7. DAs sANÇÔES ADMINTSTRATTVAS:

A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidadcs prcvistas no cdital. cm casos dc

inexecuçào parcial ou total das condições pactuadas. garantida a prér,ia defesa e o contraditório em regular

processo adminisfativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que scu (s) ato (s) cnscjar (em) no total

ou parcial do objeto deste Pregão. a Administração Pública Municipal poderá. garantida a pÍevia defesa, aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:
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Advertênci a.

Multa de 0,3% (zero virgula três por çento) por dia de atraso e por ocomência de Íàto em desacordo com o

prcposto e o estabelecido no edital, até o máximo de l0%( dez por cento) sobre o valor total da nota de

empenho, recolhida no prazo máximo de l5 (quinze) dias decorridos,

uma vez comunicada oficialmente.

Muha de l0% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho. no caso de inexecuçào total ou parcial do

objeto contratado, recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos, contados a panir da comunicaçào oficial.

Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a rcabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a pcnalidade. que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a cntidade contratantc e pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Administração Pública deste município, pelo prazo de até 5

(cinco) anos, garantindo o direito previo de liciração e da ampla defesa. enquanto perdurarcm os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perantea própria autoridade que aplicou a

penalidade, a licitantc que:

Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregào.

Não mantiver a proposta injustificadameDte.

Comportar-se de modo idôneo.

Fazer declaraçào falsa.

Cometer tiaude fiscal.

Falhar ou fraudar na execução do contrato.

Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão. pdncipalmente, a CONTR A.TADA esrará

sujeita às penalidades tratadas m condiÇão anterior.

Comprovado impedimento ou recoúecida tbrça maior, devidamente justiflcado e aceito pela mesma, em ,,
relaçâo a um dos itens arrolados na condiçâo do subitem 7-2. a licitante vencedora isenta das perlalidades /
mencionadas.

As sançôes de advertência" suspensão temporária de participar de licitação. e impedimento de contratar com a

Administração Pública deste municipio, e declaração de inidoneidade para licitar ou contatar çom a administraçào

pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa. doscontando a dos pagamentos a

serem efetuados.

A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fomecedorcs de Bcns e Serviços do municipio de

Laranjal do Jari e no caso de suspensão de licitar. o licitante deverá ser

descredenciado por igual periodo. sem pre.luizo das multas previstas neste Edital e no Contrato das combinaçôes
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legais.

A recusa sem motivos justificados da çonvocada em aceitar ou retirar a Notâ de EÍnpenho dentro do prazo

estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigaçâo assumida. sujeitando-a as penalidades aludidas no

item 7 deste instrumento.

8. DO PAGAMENTO:

Os pagamentos serão reaiizados à medida que os pro<lutos forem solicitados. conforme as neccssidadcs da

Contratante. mediantc apresentaçâo da Nota Fiscal c a latura çoÍespondente que deverào vir acompanhadas rlos

scguintes rlocumentos: a) Certidào do FGTS-CRF: b) Ccnidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Fr'derais;

c, Divida Ativa da Uniâo: e d) Cenidâo Negativa dc Débikr. rclativo às contribuições previdenciárias.

Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas. o pagamcnto será efetuado ate 30 (trinta) dias aptis o

protocolo da Fatura pela CONTRATADA.

QualqueÍ atraso ocorrido na apÍesentaçào dâ Nota Fiscal,'Fatura. ou dos documentos exigidos como condiçào

para pagamento por parte da CONTRATADA, imponará em proÍrogaçào automática do prazo de vencimento da

obrigação do CONTRATANTE.

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

devidamente atestada pelo gestor da contrataçào, por meio de ordenr bancária, creditado em favor do prestador de

serviço, devendo para tal ficar explicito o nome e os dados da conla bancária (n'da agência e o n" da conta

bancária, e o banco) do fomecedor para que seia efetivado o pagamcnto/crédito.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas correntes da contrataçâo. objeto dcsta licitaçào, correrão à conta das seguimes dotaçõcs

Orçamentárias: 3.3.90.30.00 (material de consumo) e J.1.90.39.00 (outros seftiços de terceiros Pessoa Juridica).

10. DA FTSCALTZAÇÃO:

A execuçào contratual será acompaúada e fiscalizada pelo(a) SeÇretaria de Despono e Lazer. através de

scr',idor do Departamento de Esportes, especialmente dcsignado para este Íimpela CONTRATANTE, dc acordo

com o cstabelecido no art.67, da Lei Fcdcral n" 8.666/1993.

I I. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:

O objeto conratual deverá ser entregue em conformidade com as especificaçôes estabelecidasdeste instrunrentc.

conforme a execuçào do objeto ou de acordo com a necessidade da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco)dias

contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil (ordem de compra). O objeto licitado

deverá ser entregire no local designado pelo DepaÍamento de Espones da Secretaria Municipal de Educaçâo e

(lultura.
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Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso foíuito. desde que j ustificados,ate 0l ( um) dia útil

antcs do término do prazo de entrega, e aceitos pcla contratante. não serào considerados como inadimplemcnto

contratual.

A contratada deverâ anexar à nota fiscal, uma cópia da solicitaçâo e do contrato na entrega do produto.

12. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

Os pÍodutos serão recebidos por servidor dcsignado pelo DepaÍamento dc Espones da Secretaria Municipal dc

Despono e Lazer.

A contratada deveÍá entregar os produtos no hoÍário das 08h00min às l2h00min e l4h00min às l7h00min. de

scgunda a sexta-feira. sob quaisquer pretextos. nào serão recebidos produtos forado expedientc dc trabalho

PROVISORIAMENTE. mediantc recibo. para efeito dc poslcrior verificaçâo da conformidade do objet<r

contratual com as espccificações. devendo ser lêito por pessoa credenciada pela contÍirtante-

DEFINÍTIVAMENTE. sendo expedido termo de recebimento deÍlnitivo, após a verificaçâo da qualidade e da

quantidade do objeto, ceÍtificardo-se de quc todas as condiçôes estabelecidas ftrram atendidas e conseqüentc

aceitaçâo das notas fiscais pelo gestor da contrataçào. devendo haver rejeiçâo no caso de desconformidade.

I3. DA FoRMALIzAÇÃo E \,ÍCÊNCIÂ D() CoNTRATo

Para a aquisiçào dos produtos serào emitidas ordens de compms. em conformidade com as proposras

vencedoras e de acordo com a necessidade da Secretaria contratante.

O conüato ficará adsrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir da data dc sua assinatura. nos

tcrmos do art. 57. da Lei 8.666/1993.

14. DO REGIME DE FORNECIMENTO;

Conforme a necessidade.

I5. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:

Aditivo ao Contrato cnvolvendo aumento real de preço scrá admitido somente em caso de comprovada

majoraçâo no preço dos produtos. relativo aos preços praticados antes e após a solicitação do rcajuste, para quc o

cquilíbrio financciro do contmto possa seÍ mantido na conforrnidade do que cstabclece o Estatulo das Licitaçõcs.

I6. DA RECTSÃO DO CONTRATO:

O contrato poderá ser rescindido. a cntério da SecÍetaria contratante, decorridos l0 (dez) diasapós o prazo de

entrega estipulado no subitem I l.l, caso a conratada não comprove já ter enviado os produtos via ffansponadora

ou correios, etou nâo apresente justificativa aceitáveis.

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio dc Laranjal do Jari
R. Emilio Médici.2093, Laranjal do Jari -AP. CEP 68920-000 - 19619206-2592 - contatofzqlaranjaldojari.ap.gov.br
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A decisào de rescindir o çoDtrato. no caso previsto no subitem I l.l, caberá a secretaria contatante, após previa

consulta ao setor solicitante do material. e desde que sc vislumbrempossibilidades de prejuizos a esta Secretaria.

Nos casos em que se justifiquc a rescisâo contratual a contratada ficará sujcira às penalidades prcvistas no

subitem 7.1.4 destc instrumenlo.

17. ESPECTFTCAçÔES DOS TTENS:

Deverào sel rigorosamente atendidas às cspecilicaçties conslantes da tabela abaixo

LARANJAL DO JARI - Prcfeitura do Municipio de Laranjal do Jari
R. Emílio Médici.2093. Laranjal do Jari - AP. CEP 611920-000 - (96) 9206-1592 - contato(.r.laranj aldojari.ap.gov.br

1

Par de redes para Íutsal com nominimo

as seguintes especificações: modelo

simples (standard) fio 06 mm, medidas

2.10m altura, 3.10m comprimento,1,20

profundidade inferior, 0,40. Produzido

com fio polietileno (nylon) 100%

virgem de alta densidade, com

tratamento ultra violeta, malha de

10x10cm, peso aproximado 2.600 kg.

1 Unid. Rs 184,00 Rs 1.288,00

2

Bomba de ar dupla ação - Bomba para

encher bolas com tecnoloEia double

action - infla nos dois sentidos, com

mangueira e 02 (duas) agulhas.

10 Unid. Rs 28,08
Rs 280,80

3
Bico de bomba de encheÍ bola
Flexível com rosca. 10 Unid. R5 3,29 Rs 32,90

4

saco, material em nylon para

transportar material esportivo

(capacidade de 8 a 10 bolas.
7 Unid. Rs 41,60 Rs 291,20

5

Garrafa Plásticã tipo squezze de500ml

com logomarma do evento eparceiros,

com impressão em 04 cores.
168 Unid. Rs 12,33 Rs 9.469,44

l

32q

QUANT. UNIDADE
VÀLOR

uNrrÁRro
VALOR TOTATITEM DESCRTçÃO
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Rs 906,70

Rs 6.43 R5 s.349,76

Rs 12.43 Rs 49,72

R5 4s,22 Rs 180,88

Rs 19,54 Rs 157,12

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal do Jari
R. Emilio Médici.2093, Laranjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (96) 910ó-2592 - contato(a laranjaldojari.ap.gor.br

Bola de Futebol de Salão oficial

produzida com Micro Power,

confeccionada com PU (Poliuretano),

Costura à mão garantindo assim mais

resistência e durabilidade nas quadras.

câmara Airbility. Diâmetro entre 51 -

64 cm, Peso entre 410 -

440 g.

Unid Rs 90,67106

Medalhas de fabricação nacional em

liga metálica e banho duplo que

garante a durabilidade do bralho,

metal e cores. lncluem fitas em

poliésteÍ resistente em cada medalha.

Cate8oraa usada para premiação de

qualquer modalidade esportiva.

Unid8327

8

Kit de cartão para Arbitragem 3 cores

(Azul,Amarelo,Vermelho),em PVC,com

mãrcações de números de gols e

números de jo8adoÍes.

4 Unid.

9

Cronômetro eletrônico profissional.

lndicado para uso em todos os

esportes, possui hora, data, alarme e

precisão de 1/100 segundos. Cor:

Preto.

Unid4

10

Apito para arbitragem profissional de

plástico com cordão.

Apito ProÍissional em plástico ABScom

bolinha que não trava em contato

com a saliva ou água. Requer pouco

esforço para apitar. Som grave.

8 Unid



. E À--

Qr
PREFEITTiRÀ IIIT]I.II('IPAI, DE I, R,\:{JAT- D0 JARI

sf( RE rARtA vl \tctp \L DI rDvt\t\TR\CÀoLpL\\EJ\vF.\'t'().sE\IAp
&üipr de l'rrsio

Rs 61.3s1,92

Rs 2A.362,24
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íta

11

Placar de mesa confeccionado emPVC,

com sistema articulêdo que facilita o

transporte. Possui marcação pãra 20

pontos e 5 sets.

4 Unid. Rs 212,67 Rs 8s0,68

L2

Luva de goleiro para futebol de salão

(futsal), confeccionada com tecido

em algodão no dorso, palma em látex,

corpo em pvc, com tira elástica no

punho, tamanho M/G.

128 Par R5 s9,84 Rs 7.6s9,s2

13

Bolsa para transporte de material

esportivo, tamanho médio, com alças

ergonômicas e ajustáveis, duplo zíper,

4 compartimentos, sendo 2laterais, 1

frontal e 1 principal, bolsos laterais em

mesh, alças para transporte manual e

acompanha alça Srande para

transportar no ombro, nas cores azui

e amarela ou preta e amarela.

717 Unid Rs 78,96

l4

caneleira para futsal/futebol, em placa

de polipropileno com revestimento

interno de eva, tipo simples, tamanho

m (juvenil), cores diversa5. Possui furos

laterais pêrê ventilação da perna.

Felcro para ajuste na perna.

768 Par Rs 36,93

15

Camisas para o pessoal da organização,

Fabricada com tecnologia Dry,

desenvolvida para equilibrar a

temperatura entre o corpo e o

ambiente com impressão

em 4 cores.

114 Unid Rs 63,74 Rs 7.266,35

-t
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RS 14,70 Rs 1.67s,80

Rs 11.381,76
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16

Bermudas em Tactel, de tactel

profissional 100% pliamida, com dois

bolsos americanos na frente, um

bolso embutido atrás com fechamento

em velcro, bordado na perna esquerda

no tamanho de 5 cm em 10 cores do

brâsão do municipio, galão

personalizado na lateral em quatro

coreS

114 Unid.

t7

Camisas Regata. Fab.icada com

tecnologia Dry, desenvolvida para

equilibrar a temperatura entre o corpo

e o ambiente. Garantindo mãior

respirabilidade do corpo e

secagem rápida da camiseta.

CaracteÍísticas: Dry em

tecido,Composição: 100% poliésteÍ.

768 Unid R5 14,82

18

Bonê em tadel, estilo iaponês comaba

inquebrável, com

impressão

estampada em silkscreen,

a24 Unid R5 18,16 Rs 14.963,84

r9

Kit completo uniforme esportivo

futsal adulto - composto por 12 und

camisas (10 unid para linha e 02 unid

para goleiro), 12 und calção (10 und.

para linha e 02 unid. para goleiro) e

72 pares meião profissional;

confeccionado em tecido dry

sublimado. Tamanho G.

(MASCULTNO).

41. Kit R5 875,63 Rs 3s.941.83
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20

kit completo uniforme esportivo

futsal adulto - composto por 12 und

camisas (10 unid pêrê linha e 02 unid

para goleiro), 12 und calção (10 und.

para linha e 02 unid. para goleiro) e

72 pares meião profissional;

conÍeccionado em tecido dry

sublimado. tâmanho M. (FEM lN INO).

25 Kit Rs 876,63

2t

Colete, material: poliéster, modelo:

aberto lateralmente e preso por

elástico, cor: azul, tamanho: G, uso:

esportivo, caíacteíisticas adicionais:

sem bolso. (MASCULINo).
280 Unid Rs 12,12 Rs 3.393,50

Colete, material: poliéster, modelo:

aberto lateralmente e preso por

elástico, cor: Íosa, tamanho: M, uso:

esportivo, características adicionais:

sem bolso. (FEMININO). 168 Rs 12,12
R5 2.036,16

23

Uniforme esportivo - composto por

camiseta, 5horts e meia, tamãnhog,/gg,
para arbitro. Malha dry.

8 Kit Rs 109,67 R5 877,36

24

Cartaz no formato A3 em policromia

em papel couche brilhoso de 2509. 45 Unid R5 3,4s Rs 1ss,2s

25

Banner no Formato 0,80x1,20m em

lona com impressão digital com

acabamento em ilhos. 13 Unrd Rs 100,67 Rs 1.308,71

26

Panfletos em papel Couché brilhoso
no Formato A5, na gramatura de 250

2002 Unid RS 0,36 R5 720,72

U nid.
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Rs 3.9s6,66

Rs 30.089,40

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Laranjal rlo Jari

R. Emilio Módici. 1091. Laranjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (96) 9206-2592 - contatoíq larani aldojari.up.gov.br

27

Lonas para colocção das marcas do

governo federal, prefeiturà e

evento,conforme layout, medindo

0,75x1,95m t2 Unrd Rs 159,67 Rs 1.916,04

28

Pulseiras de lacre plástico para

identificação, para serem utilizadas

pelos ãtletas e pela equipe da

organização do evento.
831 Unid R5 1,60

RS

1.329,60

29

Ficha de lnscrição para os atletas -
folha de papel solfite, tamanho 44,
ampressão não colorido. 907 Unid. Rs 0,73 RS 662,11

30

Backdrop de Premiação (impressão

em 4x0 cores, medindo 5x3m) 2 Unid Rs 1.978,33

31 Coordenador de Futebol l Meses R5 3.172,61 R5 22.208,27

32
Fotógrafo

90 Diá ria Rs 366,33 Rs 32.969.70

33

Serviço de Arbitragem de jogo de

Futsâl I de Campo na Categoria

Juvenil/Adulto. A arbitrâgem deve

corresponder: 01 (um) árbitroprincipal.

Atuação em jogos dasescolas de rede

de ensino e em jogos, partidas,

competiçôes e campeonatos

municipais.

97 Diá ria Rs 310,20

Valor Íotal: RS 310.999,80 (trezentos e der mil novencentos e noventa ê nove Íeais e oitenta e oito centavos)

Etapa 01 - RECURSOS

HUMANOS

R5 55.177,97 Rs 55.177,97

Etapa 02 'MATERIAL
ESPORTIVO

Rs 116.230,88 RS 116.230,88Meta 01 - PLANEJAMENTO
E ORGANIZAçÃO DO

EVENTO

Etapa 03 - U N IFORME

Rs 99.498,94 RS 99.452,46

Q8ÇAl4ENrO srMPLrFrq4qQ

METÁ ETAPA VAI"OR UNITÁRIO VALOR ÍOTAL
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Equip€ d€ PreÊio

Laranjal do lari - AP, 23 de julho de 2021

t
sta SerrãoClay da Co

Prefeito de Laranjal do Jari

cPF 620.367.852-04

ROGÉRI ES DOS SANTOS

Secretário de Desporto e Laser Pedagogo

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de Lamnjal do Jari
R. Emilio Médici.2093. Larânjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - (9ó) 9206-2592 - contatoíolaranjaldojari.ap.gov.br

Etapa 04 ' SERVIÇOS
Rs 30.089,40 Rs 30.089,40

Mêta 02 - IDENTIFICAçÃO
EDIVULGAçÃO DOEVENTO

Etapa 01 - MAIERIAL DE

IDENÍIFICAçÃO E

DIVULGAÇÃO
Rs 10.049,09 R5 10.049,09

R5 310.999,80

Rs 300.000,00

Rs 10.999,80

vatog 6Lc8ÂL

VALOB CON€E§ENlI

VA,IOR CONVE§IIN'E
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PREGÀ0 EI,ETR.)\ICO NÔ O()9/2022 _ PNII,J

,\\EXO II

NIODELO T)E PROPOST,\ CO\IERCI,\I-
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Legal R(; e CPF

PROPOSTA DE PREçOS

Pregào Eletrônico SRP n' /2022 Registro de Preços

ITENS

ITEM E§PECIFICAçÃO QUANÍIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR ÍOÍAt

VATOR TOTAL

1. Prazo de validade da proposta nào inlerior a 60 (sessenta) diss corridos. contado da data de abertura
do certanre. caso nâo scja indicado. scrá considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que poÍ ventura vicrcm a ser ol'cÍados. por meio de
lanccs. cstào incluidos to<los os cuslos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fomecimento dos
produtos, tais como: inrpostos, taxas. tÍansporte. acomodaçào, sendo de nossa inteira responsabili<Iade.
ainda. os que por ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorrctamcntc cotados.

3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislaçào neleindicada

4. O prazo máximo para entrega dos produtos será de_diâs, contados a panir da solicitaçào da
Contratante.

5. O ralor da proposta e de RS Itos tellllos acllna

Cidadc/UF de 2022.

[Carímbo e Assinatura do Representante legal da Empresa

LARANJAL DO JARI - PreÍeitura do Municipio de Laranjal do Jari

R. Emilio Médici. 2093. Laranjal do Jari - AP. CEP 68920-000 - 1961921\6-2592 - contato(4llaranjaldojari.ap.gov.br
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.Dà
tEt -;
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A\EXO t

MINUTA DO CONTRATO N9 /2022-PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO

DE QUE ENTRE SI CELEERAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LARAN]AL DO JARI _ PMU,

COMO CONTRATANTE, E A

EM PRESA

COMO CONTRATADA, NA

FORMA ABAIXO ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como
outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o MUNICíP|O DE

IARANJAL DO JARI, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno, CNPJ n.e 23.066.905/0@1-60,
situado na Avenida Tancredo Neves, ne 2.605, Bêirro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP,

neste ato representado pelo Senhor MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, Prefeito Municipal,
portador da Cédula de ldentidade RG ns 274636/SSP-AP e inscrito no CPF sob o ne 620.367.852
04, de outro lado, como, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa .............................. com
personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ne ......................., com sede na Rua

n9 ...., Bairro Cidade-UF - CEP ........................., neste ato representadâ
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 L7 de março de 19 ;

Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posterioresj

Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne LO.O24, de 20 de setembro de 2019;

cúUsuLA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada em eventos
esportivos para a Realização do Evento Copa Jari de Futsal no Município de Laranjal do larilAP.
Através da PreÍeitura Municipal de Laranjal do Jari, com a organização e Coordenação do
Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, Convênio Ne

90997712021- plataforma + Brasil, conÍorme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico
009/2022-SEMAP/PM U.

LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Municipio de l-amnjal do Jari

R. Emilio Médici.2093. Laranjal do Jari - AP. CEP 61t920-000 - (96) 9206-2592 - contatoaa laranjaldojari.ap.gov.br
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cúUSULA SEGUNDA - DA vIGÊNcIA:

2.1. O presente Contrâto terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua

âssinatura ou até a data do término do período de cobertura da garantia dos objetos.

cúusutA TERcEtRA - DAs coNDtçÕEs DE REcEBtMENTo Do oBJETo:

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

discriminadas:

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - no prazo 10 dias pelo responsável do acompanhamento e

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

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

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

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINIÍ|VO - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30
dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
mateÍial e consequente aceitação mediênte termo circunstanciado.

3.2- A criterio exclusivo da administração poderão ser realizados testes nos grupos geradores de
forma a verificar a compatibilidade do mesmo com as especificações constantes neste termo de
referencia e da proposta da Contratada-

3.3. Caso sejam satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento
Definitivo, que poderá ser suprido pelo ateste no verso da nota fiscal/fatura realizado por servidor
especialmente dêsi8nado pela administração.

3.4. Caso sejâm insatisíatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Devolução, no qual
serão consignadas todas as irregularidades observadas nos objetos entregues em relação às

especificaçôes e quantidades constantes neste termo de Referência. Nesta hipótese, todo o item
obieto do termo em questão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 30 (trinta)
dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes do subitem 3.1.2.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item tambem seja
rejeitado, estaÍá a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções
previstas.

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

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

cabíveis.

cúusutA QUARTA: Do PRAzo E Do LocAI- DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega dos objetos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
â pârtir da data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.
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4.2. O local da êntrêga deverá ser no Setor de Compras da Secretaria de Assistência Social,

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

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

combinado.

cúusuLA QUINTA: DAs coNDIçÕE5 DE PAGAMENTO:

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

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

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

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

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

CONTRATADA, no Eanco indicado pela mesma.

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

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

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

5.7. No caso de eventual atraso de pagamênto, desde que a CONTRATADA nâo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

T.\i 100 l: (6 100 )

-165

I-0.000t6138
-16 5

TX = Percentual da taxâ anual = 6%

CLAUSULA SEXTA . DA GARANTIA:

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

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

do Consumidor.
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cúusuu sÉrMA - oA FrscAUzAçÃo Do cor{TRATo:

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

devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do
fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne

069/2O2O, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

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

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,

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

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao obieto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

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

cúusurA orrAvA - oBRTGAçôES DA CoNTRATANTE

8.1 - Receber provisória ê definitivamentê o obieto, conforme especificâções, prazos e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão êspecialmente designada, o
cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualiÍicativo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

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

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

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

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

condições estipuladas no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

cúusurA NoNA - oBRTGAçõES DA CoNTRATADA

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

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

complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

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

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

comunicada por escrito e autorizada previamente pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos com observáncia às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

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

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

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

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

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

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

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

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

adjudicação;

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

dependências do CONTRATANTE;

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

penalidades nele previstas;

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

entrega do presente objeto;

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

9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da
contratação;

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

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúUsUI.Â DÉcIMA. DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

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

Trezentos e dez mil novecentos e noventa e nove reais e

oitenta centavos.
Rs 310.999,80

CLAUSUTA DECIMA PRIMEIRA - DO VALOR

11..1 - A Contratante pagará à Contrâtêda, nos têrmos da homologação do resultâdo pelo Prefeito
deste Município, o valor total de RS ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , relativo ao valor total do item
mencionado na cláusula pÍimeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas as

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

cúUsUI.Â DÉclMA SEGUNDA - DAs PENALIDADES:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste lnstrumênto e das demais cominações

referidas no Art. 87, lV da Lei ne 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla

defêsa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração Íalsa;

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

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na lei Federal ng 8.666/93, conÍorme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de
prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) - multa de o,2o/,lzero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em
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Unidade GestoÍa 17000 Secretaria Municipalde Desporto e [a2er

Ação 27 .ALz .OO23t 2057 Manutenção SecÍetaria Municipalde Desporto e Lazer

Elemento de Despeza 3390.30.00.00

Elemento de Despeza 3390.39.00.00 Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Fonte 1700.0000

Valor Total

Material de Consumo
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desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicada oficialmente;

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

comunicação oficial;

cúU5ULA DÉcIMA TERcEIRA . oA REscIsÃo:

13.1 - o presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da

Lei no 8.666/93, e nas formas previstas no art.79 da mesma Lei.

CúuSUtA DÉCIMA QUARTA - DO I.IVRE ACES5O

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

empresa, referentes ao ob.ieto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública

concedente e dos órgãos de controle interno e externo, conforme art. 43 da Portaria

lnterministerial np 424, de 30 de dezembro de 2016.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - Do FoRo E DA PUBLICAçÃO:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de

Laranjal do Jari/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

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

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

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

MÁRcIo CLAY DA coASTA sERRÃo

Prefeito Municipal
CONTRATANÍE

CONTRATADA

Testem un ha 01

Testemunha 02
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