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REGISTRO DE PREçOS

1.1. O Município de Laranjal do lari, do Estâdo do Amãpá, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a formâ ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO GLOBAL, objetivando o
REGISTRO DE PREÇOs, consignado em Ata, pelo ptazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Material de
Construção, de acordo com as especificaçôes, quantidades estimadas e condições constântes no Termo de Referência -

Anexo ldo Edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ns 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto ne 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto ne 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da
lnstrução Normativa SLTI/MP ne 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa sEGEs/MP ne 03, de 26 de abril,
de 2018, dâ Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n'8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Editê1.

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de
acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo dis€ríminados:

lNÍclo DE RÊcEBIMENTO DAS PROPOSÍASt 26l@,lz02:^às 1-ThOOmin - Horário de Brasília

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

tNÍcto DA 5ESsÂO DE DTSPUTA DE PREÇOSr 05/05 /2021às Ogh3omin - Horário de Brasíliâ

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 {dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de

duração da sessão pública, de ãcordo com o art. 32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de

modo de disputa ABERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Eanco do Brasil 5/4, através do site\-, www. cttacoes-e.com onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

3.2. Não havendo expêdiente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impêçâ a realização do certame na

data mârcãda, a sessão será automaticamênte transfeÍida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local anteriormente estabelecidos, desde que não haia comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

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

número da licitação.

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

www.licitecoes-e.com.bí.

4.3. Para esclârecimentos deste Edital, informa-se:

al Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste'
Laranjal do Jari - Amapá - cEP 68.920{00.

b) Horário de atendimento ao público: 08h0omin às 13h00min, dê setunda a sexte-fêira.

c) Referência de tempo: Horário de Erasíia/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.lanranial .ao.sov.br

DA UC|TAçÃO

2. OO EIiIDEREçO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA UTILIZADO

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

?

t1!Ír

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;
5.3. Anexo lll - Minuta da Ata de Registro de Preços;
5.4. Anexo lV - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta.
5.5. Anexo V - Minuta do Contrato

6.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREçOS, do tipo menor preço GLOBAL, consignado em Ata, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de Material de Construção, de acordo com as especificações, quantidades
estimadas e condiçôes constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

6.2.4 existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as contratações nas quantidades
estimadas no Termo de Referência - Anexo l, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação

\/ relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

7.1. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos-SEINF de Laranjal do.lari do exercício de 2027 - Açào: 2028 - Natureza da despesa: 3390.30.00.00 -
Material de Consumo; Fonte de Recursos:0010000.

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

estiverem devidâmente crêdenciados no site www.licitacoes-e,com.br.

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

8.2.1 Reunidas em consórcio;
8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no pâís;

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 Públicã

8,3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.e da Lei np 8.666/93.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para

acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto n.p 1.O.O24/2O1.91, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil

s.A. para acesso ao sistema 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 â presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pre8ão.

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 âtos praticados diretamente ou por seu representante,

excluída a responsabilldade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

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

10.1. O pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante condições de segurança -

ANÉXO§

6. DO OBJETO

7. DA DOIAÇÃOORçAMEÍ{TÁRN

s. DAS COíID|çÕES pAnA PARTTCIPAçÃO

9. DO CREDENCTAMEI{TO: APUCÂTIVO LICITAçÕEs-E

10. DÂ
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criptografia e autenticação - em todas as suas fases

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ne 038/2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo llcitaçôes-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil 5.A., constante no site www.licitacoes-e.com.br.

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

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-ê.com.br, opção Acesso ldentificâdo,
observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las
no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a

abertura torna-se publicamente conhecidas.

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

10.7. O encaminhamento da proposta pressupôe o pleno conhecimento e atendimento às exigênciãs de hâbilitação
previstas no Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a

licitante às sanções previstas neste Edital.

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

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

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

10.11. Poderâo pãrticipar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

licitação.

10.12. Não poderão participar destâ licitãção os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Erasil com poderes expressos parã receber citação e responder

administrativa ou judicialmente;

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

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

f) entidades empresariais quê estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnaçôes e consulta âo 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;

10.9. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservânciâ de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.

OPERACIONAL DO CERTAME
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e) dirigir a etapa de lânces;

f) verificar e julgar as condiçôes de habilitação;

gl receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quândo mantiver sua decisão;

hI indicar o vencedor do certame;

i| ad.iudicar o objeto, quando não houver recurso;

j! conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

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

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

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

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.pmli@hotmail.com, ou por petição
dirigidã ou protocolâda no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste ' Laranjal do Jari - Amapá -
cEP 68.920-000.

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

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

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

12.7, As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos

autos do processo de licitação.

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

administração.

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

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas para

todas as licitantes que retiraram o Editâl e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o

Drazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão,

13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivãmente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação exigidos no editâ|, proposta com a descrição do obieto ofertado e o pÍeço, até a data e o horário

estabelecidos para aberturã da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa

documentação.

13.1.1, Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser conÍeridos eletronicamente,

via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação eletrônica digital, afim de que seja

comprovada a veracidade desses com maior celeridade.

12. DO PEDIDO DE ÉSCI.ARECIMENTOS E ÂO EDITAL

13. DA APRESE'íTAçÃO DAS PROPC'sTAS E DO€UMENTOS DE
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13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1s da LC ne ),23, 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 licitãntes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistemaj

13.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certâme, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realizãção dos procedimentos de negociação e .julgamento da proposta.

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

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

local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentâdâs, desclãssificando desde logo âquelâs 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. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

14.4. A desclassificação será sempre fundãmentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu.iulgamento definitivo em sentido contrário, levâdo a efeito

na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenârá automaticamente as propostas classificâdas, sendo que somente estas participarão dâ fase

de lances.

14.7. O sistema disponibilizará câmpo 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 ltem.

14.9.1. lnformamos quê o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomênclatuÍa"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.

14.12. O intervalo mÍnimo de difêrença de valores entre os lances, quê incidirá tanto em relaçâo aos lances

intêrmediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor ofêrta deverá ser de RS 1,00 (hum) real-

14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados

pelo sistema os respectivos lances.

14.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo dê 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 automâticamente

14, DA AB8§ÍURÂ DA SE 5ÃO, CrA§SrFrCAçÃO DÀS PROPOS'ÂS E DE TANCES
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pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

14.16. A prorrogação automáti€a 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 proÍrogaçâo, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticâmente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em 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 públicâ, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance

registrado, vedada a identiÍicação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertâdo e registÍâdo pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e totâl 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 â menor, no vãlor unitário.

14.22. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quãndo for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação do lance de
menor valor.

14,23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitacão,
permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas poÍ parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de
valores. Nesta etãpã 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 aÉs decorridas vinte ê quatÍo horas da comunicação do

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

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

15.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas - ME e às Empresas de

Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de Laranjal do Jari, conforme

determina a Lei Complementâr n.e 123 de L4 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos ãrtigos 43 a 45 e a Lei

Complementar n.s 147 de 07 de agosto de 2014.

15.2, A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementâr n.e 123/2m6 por licitante que não se enquadra na

definição legal reservada a essas categorias configura freude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - 5ANÇÕE5.

15.3. Será desclassiÍicadâ/inebilitedâ a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas - ME e às

Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames licitatórios deste Município, quando

houver ultrapassado o limite de Íaturamento estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro

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

X5. DO TRATAMENTO DIF!REITCIADO ÀS EMPRESAS ÉNQUADRADAS COMO MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE

PEQUENO PORTE - EPP



15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complemêntar n.e 123/2ü)6 configura fraude ao
certâme, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de Laran.ial do Jari, nos

termos do ltem - SANçÔES.

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

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 ícinco) dias

útglE cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, pâra a regularização da documentação, pâgamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.s 723/2@6, com a redação dada pela Lei Complementar n.s
14712074;

15.5. A não regularização da documentação no prazo acimâ previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81. da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

15.7. Será assegurado como critério de dêsempate a preferência de contratação para as Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo;

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas - ME e Empresas
de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) supeÍiores à proposta mais bem classificada;

15.8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementat n.e 723/2@6, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma:

| - 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;

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

encontrem nos intervãlos estabelecidos nos §§ 19 e 2s do art.44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre

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

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

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 preclusão.

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

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
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b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhorpreço.

16. DAS PROPO§ÍÀs
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em seus anexos, observãdo o disposto no parágrafo Único do an. 7e e no § 9e do art.26 do Decreto n.s 10.024/2019

a) PRAZO 0Ê VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a abertura da presente
licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) PREÇO UNITÁR|O E TOTAL PARA O OBJEIO LICITADO, fixo e irreãjustável, limitâdo ã 02 (dues) cãsas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAÇÃO no corpo da propostâ, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto
licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do
fornecimento do objeto licitado. A falta de maniÍestação implicará em declâração de que todas as despesas já estão
inclusas.

v d) RAZÃO SOCIAL, ENDEREço, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agênciã, número da conta-corrente;

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

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

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial - Anêxo ll

do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena dedesclassificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nâcionâl pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher
as informaçôes no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil,

sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusãs todas e quaisquer despesas, salários, encaÍgos sociais,

trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e

indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

16.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da propostâ iniciãlmente apÍesentada, salvo nos casos de
ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentãr com a sua proposta de preços a PLANILHA DE CUSTO,

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

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

valor total do Lote.

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 Íermo de

Referência, em segundo lugar observará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital.

17.3. Se â proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a

proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até ã apuração de uma proposta que

atenda o Edital.

1?.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja

obtido preço melhor.

16.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de Licitação - CPL,

no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os lances eventualmênte ofertados,
devendo estar de acordo com a especificâção constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta,
Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os Seguintes dãdos:

DAS PROPOSTÂS



rÉtr"
'iEFi'

PREFEIÍURA MUNICIPAI- DT LARAN'AI. DOJARI
SECRETARTa MuNrcrpÂr- DE ÂoMtNtsTRAçÃo E ptaNUAMENTo

Equipê de PreSão

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos requisitos de habilitação,
o Pregoeiro ânunciará a licitante vencedora.

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

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que
sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e â 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, registrãdo em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificadâ
em pÍimêiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condiçôes de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrâtação, mediante a consulta ao
seguinte cadastro:

18,1.1. Consulta Consolidada de Pessoâ Jurídica do Tribunal de contas da União (httos://certidoes-
apf .apps.tcu.sov.brl).

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

.lurídica, à regularidade Íiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

18,3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitãção 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 dúvidâ êm relação à integridade do documentodigital.

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

permitidos.

18.6. Se o licitãnte for a màtriz, todos os documentos deverão estar em nome dâ matriz, e se o licitante for a filial,

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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 dessascontribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

18.9. DECTARAçõES

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

10.520/2@2, nos termos abaixo:

17.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticãdos pelo Pregoeiro,
a autoridâde competente registrará no sistema, a homologação do PrêBão.

18. DA
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MODETO DE DECI.ARAçÃO - ATENDIMENTO AO5 REQUISITOS DO EDITAT
lnciso Vll, art.4e da Lei n.e 10.520/2002

PREGÃO ETETRÔNI CO N.9 _JMLL

b) Declaração de não utilização de mão de obrâ infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358102 e ao lnciso XXXlll,
do Art. 7e dâ Cí nos termos abaixo:

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 eleiçâo dos atuais administradores, acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

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

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela lunta comercial ou pelo Registro

Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno

porte, nos termos do ãrtigo 3e da lnstrução Normativa ne 36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de

Registro do Comércio - DNCRC.

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

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

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

h.Jq_

@

a) lnscriÇão no cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica (cNPJ), do Ministério da Fazenda;

(nome da emoresa) , CNPJ n.s. , sediada à (endereco comoleto). declara sob as penas da lei
que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O21, para a habilitação, quanto às

condiçôes de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, âinda, estar
ciente que a fatta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará apiicação de
penalidades à declarante.

Local e datâ
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Legal da Emprêsa (Assinaturâ)

Carimbo do CNPJ

MODELO DE DECLARAçÃO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
pREGÃO ETETRÔNtCO n.e ____)1202L.

(nome da empresa) , inscrita noC.N.P.J. n.e. , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)- portador(a)da Carteira de ldentidade ne. , órgão expedidor- e do CPF ns.

_ DECLARA, pârâ fins do disposto no inciso V do aft.27 da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.s 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Local e data

Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Legal da Empresa (Assinatura)

18.10. HABTUTAçÃO JURíDrCA

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

da respectiva sede.

18.I1. OA REGULARIDADE FISCAT E TRABATHISTA
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bl Certidão Conjunta Negativã ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Creditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretariã da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1..75!, de 02 de
outubro de 2014, abrangendo 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 â Fãzendâ ESTADUAL da sede do
licitante;

el Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL da sede do
licitãnte;

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

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o pra zo de 05 (cinco) dias

tjtglg cuio 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 dispôe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e L23/2@6, com a redação dada pela Lei Complementar n.s

L4712014;

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

contrâtação, sem pÍejuízo das sanções previstâs no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou

revogar a licitação.

18.12. QUALtFtCAçÃO SCOruÔrr,rCa e HNANCETRÂ

a) certidão neFtiva de Íalência ou concordâta, expedida pelo cartório de Distribuição da sede da licitante, expedida

nos últimos 30 (trinta) dias que ênteceder a abertura da licitação, sâlvo se consignar no próprio texto data de validade

diferente;

18.13. QUAUFTCAçÃO 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 destê licitação em termos de características tecnicas e

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

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

â.1) A êmpresa poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a Íim de comprovar a sua aptidão
pâra 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.

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 estâ apresente alguma restrição.

DA DÉRÊCURSO
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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 ha.ia interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio eletrônico, no
prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

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

Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitãnte declarada vencedora.

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

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

19.8. Câberá 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 COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÂO: Avenida Tancredo N eves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que
encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a ad.ludicação do objeto,
homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS SANçÕES. Neste caso, o pregoeiro

examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração

de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se

for o caso, celebrar o Contrato.

21,1. Após a homologação do resultado da licitação, os preços ofertados pelos licitantes vencedores de cada item/lote
serão registrados na Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o Anexo lll - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS, deste Edital.

21.4. O pÍazo mencionado acima poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pela

pãrte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Gestora do Registro de

Preços, conforme previsto no § 1s, do art. 64, da Lei ne 8.666/1993.

20. DA AA'UD|CÁçÃO E HOMOLOGAçÃO

21. DÂ ASSINÂIURÂ EVATIDADE DA AIADÊ REGISTRO DE

21.2. Os licitantes clãssificados em primeiro lugar terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da datâ do recebimento da

convocêção, para comparecer perante a COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAçÃO a fim de assinar a Ata de Registro de

Preços.

21.3, O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente

convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Termo Contratual, ensejará a aplicação de multa de

LO% (dez por cento) sobre o valor total da contratação constante da proposta comercial apresentêda.

21.5. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas implicará no

cancelamento do registro do preço do item para este fornecedor,
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21.6. Os demais licitantes classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto por item, poderão ser
convocados para compor a Ata de Registro de Preços, na condição de aceitarem os preços do primeiro colocado em
cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

21.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas condições propostas referentes à sua classificação, ou revogar a licitação, independentemente
da aplicação das sANÇÕES previstas neste Edital.

21.8. A Ata de Registro de Preços terá vâlidâde de 12 (doze) meses, improrrogáveis, conforme art. 12 do Decreto ne

7.892/13 contados a partir da data da sua assinatura.

22.1. A Secretaria solicitante do obieto será o Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços de que Íata este Edital

22.2. A Ata de RegistÍo de Preços elaborada conforme o Ânexo lll - Mínuta da Ata de Registro de Preços, será
âssinada pelo Representante da Secretaria Gestora, pelo PreÍeito e pelos representantes de cada um dos fornecedores
legalmente credenciados e identificados.

22.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nãs pÍopostas de preços dos licitantes
vencedores da disputa.

22,4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as contratações que

dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei

Federal n.e 8.666/93, sendo assegurada à detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condiçôes.

22,5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando o preço decorrente de procedimento de licitação for iguãl ou superior ao registrado.

22.6. As Secretarias participantes do Sistemâ de Registro de Preços - SRP, quando necessitar, poderá efetuar aquisições
junto às empresas detentoras de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e

especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado, mediante Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Gestora.

22.7. As empresas detentoras de preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os itens licitados aos participãntes do

SRP, nos prazos estabelecidos neste Edital, desde que notificados por estes e durante a vigência da Ata de Registro de

Preços mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do vencimento da mesma.

22.8. É expressamente vedãda a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual, sem prejuizo

da aplicação de penalidade adequada, conforme previsão no item sançôes.

22.9. Em atendimento ao disposto no § 4e do art.22 do Decreto n.e 7.892/2013 alterado pelo Decreto n.e 9.488/2018, o
quentitativo decorrente das adesões à Ata de Registro dê Preços não excederá, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item redstrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

22.10, As adesões às ãtas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciãdor. Após a autorização

do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado

o prazo de vigência da ata.

22.11. Em decorrência da assinatura da Ata, a Secretaria Municipal participante poderá efetuar pedidos ao fornecedor

com o preço registÍado, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos:

| - Encaminhar solicitação à Secretaria Gestora do Registro de Preços para que esta emita Ordem de FqnedrErltc.

ll - Comunicar mediante a instrução de processo, ao Órgão Gestor, ou seja, a Secretaria Municipal de lnfraêstrutura e

oA ATA DE RÉGTSTRO OE PREçOS E OOS óneÃOS rrurrenrrrrs



/ee)
i1§!E''

23.r. DA REvtsÃo Dos pREços REGtsrRADos

23.1.1 Os preços registrados poderâo ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto 7.892/2013,
obedecendo âo seguinte:

a) Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e

solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para negociar o
preço registrado e adequáJo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a concordância da

empresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido, respeitados os contratos já
firmados.

b| Não havendo êxito nãs negociaçôes com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os

demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a

Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigaçôes assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de

fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberado do compromisso assumido.

23,1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados
pela Administração para os itens registrados.

23.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,

mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do
licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

23.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisâo dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do
Município.

DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

23.2, Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia defesa

l- pela Administração quando:

al o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contÍatado não cumprir as exigências contidas na legislação

pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmar contrato, não retirar a nota de

empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivêlente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisâo administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer dos motivos

elencados no Art. 78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus

preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE I.ARÁNIAI- DOJARI
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Desenvolvimento, eventuais irregularidades da empresa fornecedora, detentora do registro de preços.

22.12, Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade
solicitante, a cinquenta por cênto dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme
disposto no § 3s do art.22 do Decreto n.e 7.892/20L3 alterado pelo Decreto n.e 9.488/20L8.

2}. OÀ REV§ÃO E DO CANCETÀMENÍO DOS REGISTRÁDOS
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e) os preços registrâdos se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll - pelo proponente que tenha seus preços retistrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas
procedimento que deu origem ao registÍo de preços;

no

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução
contratual.

24.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03 (três) vias, dentro
do pra2o máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para assinatuÍa.

24.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condiçôes de execução
do objeto serão definidos nã ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

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

âcordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

24,5. No cãso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, beneficiário do Registro

de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão participante a solução definitiva da questão.

24.6. Executado o ob.ieto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts. 73 a 76,

da Lei 8.666/93. A Sêcretaria Municipal da Adminisração e Plânêjamento rejeitará, no todo ou em parte, a execução

do objeto em desãcordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no lnstrumento Contratual.

24.7. Durante ê vigênciâ do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizâdo por servidor nomeado atrãvés

de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contãto com o preposto da

contratada, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentos;

24.8, o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados;

24.9. A Secretariâ solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, devendo ainda

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

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

do obieto contratual;

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

sanções estabelecidas;

dl Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que seiam cumpridas integralmente as condiçôes

estabelecidas;

t'.w:

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

OBJETO

24.1. Os fornecimentos que tiverem seus preços registrados serão efetuados através da formalização contratual e

emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Gestora do Registro de Preços e as obrigâções assumidas
deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições âvençâdas e as normas legais peninentes,
respondendo cadâ uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



fl Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quâlquer descumprimento do
Termo contrâtuâl;

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

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

24.11. As decisôes e providências que ultrãpãssem a competência desses servidores ou comissão deverão ser
solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidâs convenientes.

24.12. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela
completa e perfeita execução do obleto contratual.

25.1. 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. 5e dâ Lei n.s 8.666/93, após a apresentação dâ Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação,
desde que acompanhâda do atesto dos serviços deferldo pelo fiscal da contratação;

25.2. O pagamento será efetuâdo após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta-corrente
indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contratante.

25.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota Íiscal/Íatura, deverá
devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.

25,4. Para fâzer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal, atualizaçôes das
certidôes, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

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

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

MUNICIPAL da sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Con.,unta 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, abrangendo as contribuições
previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

25,5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação solicitada nos
itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeirã, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

25.6. 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.

25.7. Nenhum pagamento seÍá efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da

Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, corÍeção monetáriâ, compensação financeira ou
paralisação da execução do objeto do Contrato.

25.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

25.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste
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25.10. O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada;

25.11. Pãra efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamentefornecidos.

26.1. A empresa detentora do Registro de Prêços ficãrá obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que
vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto desteTermo;

26.3. Nenhum fornecimento poderá ser executãdo sem a Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Gestora;

26.4. 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 daquestão;

26.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estarão sujeito à aceitação pela Secretaria
Gestora, quando solicitado por estã, a qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o

especificado neste TeÍmo.

27.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

27.1.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Empresa deverá:

a! fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e ainda de acordo
com as especificações constantes neste Edital e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscâis e comerciais resultãntes do fornecimento;

cl arcar com todas âs despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus ao MunicÍpio;

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

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

solicitado;

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

Pregão EletÍônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto exigido nã licitação;

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

informando ainda as possibilidades de fornecimento em condiçôes diferentesi

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

atender prontamente.

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25y. (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 S€cretâria Municipâl de Administração e Planerâmento mantenha os contatos necessáriosi

m) Comunicar imediatamente a Sêcretaria Municipal de Administração e Planeiamento todas as alteraçôes

eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

26. CONDTCÕES DE RECEBIMEÍiITO E/OU

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

27 DAS PARTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARANJAL DOJARI
SECREÍARIA MUNICIPAI DE ÂOMINISÍRAçÃO E PLANEJAMII{TO

Equipe dê Prêgão

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

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

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

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

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar parã o cumprimento de suas obrigações
contratuais;

27.2. DEVERE5 DO ÓRGÃO GESTOR

27.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o ÓÍgão Gêstor gerenciar o objeto nos termos abaixo.

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

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

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condiçôes estabelecidas;

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

0 designâr representante com competência legal pâra proceder ao acompânhamento e fiscâlização dos fornecimentos.

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

estipulados.

hl fornecer atestâdos de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuais;

i) encaminhar ao Oepartamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONÍRATADA pâra posterior
pagamento;

,) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para tratar de assuntos
pertinentes ao objeto contratado;

kl re.ieitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l) proceder âo pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;

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

n) registÍâÍ âs ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providênciâs necessárias.

28.1. Após registrados os preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento, nos termos do artigo
62 da Lei ne 8.666/93.

28.2. A empresa fornecedora será convocada, formâlmente, 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 dê 05 (cinco) dias útêis.

28.3. É Íacultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, não

apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho, ou

ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadâmente, convocar as demais licitantes classiÍicadas, se houver, na

ordem de classificação, sem pre.juízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.

28.4. O prâzo 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.

28.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retiradã da nota de empenho e quando da reãli2ação do
pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidôes atualizadas e a comprovação das condições de

habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do lnstrumento

E
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Contratual.

29.1. Com fundamento no artigo 7s da Lei ne 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominãções Iegais, a licitante que:

29.1.1. Não assinar a ata, quando convocada no prazo de vâlidade de sua proposta;

29.1.2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

29.1.3. Apresentar documentação falsa;

29.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

29.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

29.1.6. Nâo mantiver a proposta;

29.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

29.1.8. Fizer declaração falsa;

29.1.9. Cometer fraude fiscal.

30.1. 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 parã justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

30.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado

o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
instrumento contratual ou documento equivalente.

31.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em at05, contrários
ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação âo MINISTÉRIO PÚBLICO para

que sejam adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e instauração do competente procedimento

criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n"

8.666/93.

32.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as

interessadãs, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a

segurança da contratação-

29.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial docontrato:

29.2.l.Advertência;

29.2.2.Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atrâso nã entrega dos produtos;

29.2.3.Multa de 10%, âplicâda sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa injustificada em
retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

29.2.4. Multa de 1,0%, aplicadâ sobre o valor da ata, no cãso de inexecução total ou rescisão por culpa da Empresa

Proponente;

29.2,5, Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor da atâ, por descumprimento de outras obrigações previstas neste

Edital e seus Anexos.

31. DA ERAUDE À UCITAçÃO
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32.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão sêrá âutomâticamente trânsferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicâção do Pregoêiro em contrário.

32.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.

32.4. Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informaçõescomplementares.

32.5. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá 5êr

a) Adiada a datâ da abertura desta licitação;

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

32.6. 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
pârticipantes da licitação. O MUNICÍP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos
pâra Íecebimento das propostas ou para sua abertura.

32.7. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

al Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da

contrataçãoj

b) Relevar erros Íormais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do
licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação dos
princípios básicos da licitação;

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

32.8. O desatendimento de exigênciâs formais nâo essenciais não importará no aÍastamento do licitânte, desde que

seja possívela aÍerição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

32.9. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informaçôes adicionais, que se fizerem necessárias à

elâboração das Propostas, deverão ser apresentadas por ê-mail ou por fax, conforme inÍormações constãntes do
preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência minima de 02 Ídoisl dias úteis antes da data de abertura dã

sessão.

32,10. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão, necessariamente, motivos para

que se altere a data e o horário do Pregão.

32.11. As questõês formulâdâs, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgâdas para todos os que

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

32.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; só

32.12. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, ãfetarem a formulação da proposta, serão informadas para

todas as licitântes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo iniclalmente estabêlecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

32.13. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de Íorça mâior, serão

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



33.1. 05 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 17.06.2OO2, Decreto n."
3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n" 10.024, de 20.09.2019-

34.1. 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.

LaÍanjal do JarilAP, XX de XXXXXXXXX de 2021.

ENIVALDO BATIEIRO MACHADO

PREGOEIRO

PREIEITURA MUNICIPAI. DT TARANJAL OOJARI

SECRETARTA MUr{rCtPAr D€ ADM|NtSÍR çÃO Ê PLANEJAMETTO

Equip€ de Pre8ão

se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

33. DOs CASOS OMTSSOS

34. DO FORO
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PREGÃO ErETRÔNrCO SRP N'021/202r - pMU

ANEXO I

Aprovo o Termo de Referencia nos
lermos da Lei 8666/93 e demars
legislaçôes.

Ém:11lq2r2120

Jorge dos Santos Ferreire Serrão
Sec. Mun. de Desenv. Urb. e lnÍ.

Dec. n" 006/2021

- 
I DO OBJETO:

1.1. O objeto deste Termo de Referencia é a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura para o exercício de 2021, conforme condições
constantes neste instrumento.

II JUSÍIFICATIVA:

2.1 A referida contratação tem como objetivo, atender solicitação do Senhor Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e lnfrãestrutura, a fim de atender a demanda da Prefeitura der Laranjal do Jari - Ap para o exercício de 2020.

ITEM DESCRTçÂO UNID.
QUANTIDADE

ESTIMADA

1, Tubo soldável 20mm 400
2 Tubo soldável 25mm UND 300

3 Tubo soldável 40mm 50

4 Tubo soldável 50mm UND 50

5 Tubo soldável 60mm UND 80

6 Luva soldável 20mm UND 300

1 Joelho soldável 20mm UND 300

8 Cap soldável 20mm UND 100

9 Luva soldável 25mm UND 200

10 Joelho soldável 25mm UND 200

lt Cap soldável 25mm UND 100

12 Cap soldável 40mm UND )o
13 Luva soldável 40mm UND 20

74 Joelho soldável 40mm IJND 20

15 Cap soldável 60mm UND 30

16 Luvâ soldável 60mm UND 50

77 Joelho soldável 60mm UND 30

18 Torneira pâra lâvatório metal UND 60

19 Chuveiro sem registro UND

20 Lâmpada Led 15 WTS UND 500

2t Lâmpada Led 20 wTS UND 1000

22 Cimento nassau 50kg SC 2000

Vergalhão 4.2 300

TERMO DE REFERÊNCIA

t ESPECTFTCACÕE5 pos SERVTCOS:

UND

UND

50

23
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24 Vergalhão 5/16 VR 150

25 Vergalhão 3/8 VR 200

26 Vergalhão 1/2 VR 80

27 Prego 3x9 KG 1300

28 Ptelo 2.1-/2xL7 KG 400

29 Pre9o 7.7/2x73 KG 400

30 Prego 4x6 KG 100

31 Prego telheiro KG 60

32 Telha Brasilit UND 1400

33 Permananca 4MTS DZ 70

34 Tabua bruta 4MTS DZ 80

35 Flexal 6mts UND 200

36 Tarugo 4mts UND 150

37 Regua 4mts DZ 40

Ripão 4mts DZ 40

39 LT 150

40 Tinta PVA 15lts LT 100

41, Mâssa Corridâ 25KG LT

42 Massa Acrilica 25KG tT 50

41 Lixa Massa 80 FL 2000

44 Bacia com caixa acoplada brancâ UND 30

45 Assento sanitário branco 50

46 Lavatório com coluna branco UND

41 Sifão simples 100

48 Engate flexível UND 50

49 Anel de vedação 30

50 Tubo de descida UND 50

51 Tubo esgoto de 40mm 80

52 Tubo esgoto de 50mm UND 80

53 Tubo esgoto de 100mm

Joelho esgoto 40mm UND 100

55 loelho esgoto 50mm 50

Joelho esgoto 100mm UND 50

57 TE esgoto 40mm UND 50

58 TE esgoto 50mm UND 50

59 TE esgoto 100mm UND 30

60 Luva esgoto 40mm UND 30

61 Luva esgoto 50mm UND 30

62 Luva esgoto 100mm UND

63 Cola para cano 17GR UND 150

64 Cabo flexível 2.5mm MT 4000

MT 2000

66 Cabo flexível 6mm MT 3000

67 Cabo Ílexível 10mm 2000

68 Cabo flexível 16mm MT 500

69 Cabo flexível 25mm MT 200

70 Cabo flexível 35mm MT 200

71 Cabo paralelo 2x1.5mm MT 1000

72 Cabo paralelo 2x2.5mm MT 2000

73 Plafon N branco UND 500

74 Carro de mão UND 70

75 Pa com cabo UND

30

70

38

Tinta semibrilho L6lts

100

UND

UND

UND

UND

UND

54

UND

56

50

65 cabo flexível 4mm

MT

50
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76 Enxada com cabo UND 30

77 Bota bico de aço PAR 30

Bota sete léguas de borrâcha PAR 60

79 Escãda de alumínio 7 degraus UND 6

80 Forro pvc MT 800

81 Perfiltipo U VR 300

Abraçadeira para cano 50mm UND 30

83 Abraçadeira para cano 60mm UND 40

84 Rolo de la extra 23cm UND 70

85 Rolo de la 15cm UND 30

86 Garfo para rolo UND 50

87 Pincel 2 UND 50

88 Pincel 3 UND 50

89 Thinner UND 50

90 Fio de nylon 3mm roçadeira MT 4000
91 Lamina para roçadeira UND 30

92 Vassoura.iardim 18DT UND 50
93 Caixa d'água 1000 LTS UND 10

94 caixa d'água 2000 LÍs UND

95 Caixa d'água 3000 LTS UND 3

96 Caixa d'água 5000 LTS UND

91 Lona pretâ 4x100 preta MÍ 500

98 Caixa de descarga branca UND 80

99 Quadro de dist. 16 a 24 D|SJ UND 7

100 Disjuntor mono 20 amperes din UND 50

101 Disjuntor Bifásico 40 amperes din UND 40

702 Oisjuntor Trifâsico 100 amperes nema UND 20

103 Tijolos 6 furos UND 30000

104 Fechadura externa 100

105 Fechadurâ externa colonial UND 50

106 DohÍadiça 2.712" CT 50

707 Dobradiça 3" cÍ 50

108 Dobradiça 3.1/2" CT 70

109 Fita crepe 25x50 UND 200

110 Fita isolante 3m 20mts UND 70

Chapa galvanizada 60cm MT 70

772 Chapa galvanizada l..00mt MT 60

113 Barra roscada 3/8 UND 100

114 Porca sextavada 3/8 2000

115 Bandeja paÍa pintura UND 50

116 Ma rtelo 30

1,17 Picareta com cabo UND 30

118 Serra makita UND 10

119 Serra circular UND 5

120 Furadeira bosch % cv 5

Arruelas 3/8 UND 2000

722 Compensado 4mm UND 150

1,23 Compensado 6mm UND 1s0

724 Compensado 20mm UND 10

725 Cerâmica lajota MT 500

726 Argamassa ACll PCT 400

127 Rejunte branco PCT 200

78

5

3

UND

111

UND

UND

UND

1,21,
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728 Lixadeira angular 700WTs 10

r29 Tomada 2P+T brâncâ UND 500

130 lnterruptor branca UND 300

131 lnterruptor branca + tomada branca UND 300

732 Colher de pedreiro UND 20

133 Luva para construção civil UND 700
734 Protetor auricular 700

IV FUNDAMENTO LEGAL:

4.1. Decreto ne 10.024/2LO9, Lei ne 10.520/2002 e subusidiâÍiamente pela Lei Federal ne 8.666/93 e suas alteraçôes
Posteriores.

V DA NOTA FISCAT:

5.1 O Contratado deverá apresentar junto à Seção de Patrimônio Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo,
com as devidas descriminações dos serviços prestados conforme previsto antecipadamente,

5.2 A Nota Fiscal só será encaminhâdâ pâra pagamento após execução dos serviços.

VI !A IISCALIZAçÃO E ACOMPANHAMENTO

6.1 Ficarão ao cargo do Gestor desse contrato, designados nos termos do artigo 67 da Lei Federal ns 8.666/93 e alterações,
o acompanhamento e fiscalização da relação contratual.

VIII RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

08.1Â CONTR TANTE obriga-se:

al A promover, por intermédio dâ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbâno e lnfraestrutura o

acompanhamento e a Íiscalização da execução do objeto contratado, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo,

ânotando em registro próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu

critério, exijam o reparo ou substituição dos bens por parte da CONTRATAOA.

b, A existência de fiscalização da CONTRAÍANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da

coNTRATADA por qualquer vício ou defeito pÍesente nos bens fornecidos.

IX DO LOCAL DE ENTREGA

G).1 o local da entrega deverá ser na Prefeitura Municipal de Laran.ial do lari sito a Avenida Tancredo Neves, n-'2.605 -
Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amâpá - CEP 68.920-000, devendo as peças serem entregues de acordo com indicações,

observadas as disposições do respectivo Termo de Referencia

UND

PAR

VII . RESPONSABITIDADES DA CONTRATADA

07.1 A CONTRÂTÂDA obriga-se a executar os serviços obedecendo rigorosamente às especificaçôes discriminadas neste
Termo de ReÍerência.

07.2 Â CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

al Manter, durante o serviço, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Rêferência;

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

c) A contratada deverá indicar um preposto, para acompanhar os serviços prestados na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura, assim como, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes no ato do
serviço;

d) A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte se

houver defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou materiais empregados, conforme designado
nos termos do artigo 69 da Lei Federal ne 8.666/93.
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X DO PRÂZO DE ENTREGA:

10.1 O prazo de entrega das peças deverá ser de, no máximo,30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento da ordem de comprã ou Nota de Empenho pela Contratada.

XI CONDIÇõES DE RECEBIMENTO:

11.1O recebimento do objeto deste lnstrumento compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminâdas:

11.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - que ocorrerá por ocasião da entrega do objeto no local indicados no item
9.1deste Termo de ReÍerencia.

6.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - será no setor requisitante por meio de uma Comissão de Recebimento ou por
um servidor especialmente designado pela PMU que se deslocará para o local de recebimento.

XII CI-ASSIFICACÃO ORCAMENTÁRIA:

12.1. Os recursos para aquisição deste ob.ieto será custeado por recursos oriundos da Secretariâ Municipal de
Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura, fonte do Tesouro Municipal.

XIII DAS PENAUDADES;

13.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 10.520/2002, ficaÁ impedidâ de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL
DE LARAN.,AL DO JARI, pêlo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e

multa a licitante e a adjudicatária que:

13.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;

13.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste processo licitatório;
13.1.3 apresentar documentação falsa;
13.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
13.1.5 não mantiver a proposta;
13.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
13.1.8 fizer declaração falsa;
13.1.9 cometer frâude fiscal.

13.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei ne.8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustiÍicado,
assim considerado pela Administrâção, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das

responsabilidades civil e criminal, âssegurada a previa e ampla deÍesa, às seguintes penalidades:
v 13.3-1 Multã de:

a) O,27o (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso a prestação de serviço não

seja concluída, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério da

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do ob.ieto, deforma a

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avençâ;
5% (cinco por cento) sobre o valor adiudicado, em caso de atraso nã execução do serviço, por

período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
b)

L0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

Laranjal do Jari/AP, 11 de fevereiro de 2021

JOSENI MINEIRO DÊ SOUZA

DIREÍORA ADMINISTRATIVA

D€C.120/2021-GAB-PMU



PREF:ITURA MUNICIPAL DE LARAN'AL DOIÂRI
SECRETARIA MUNICIPAT DE ADMINISTRAçÃO E PI.ANUAMENTO. SEMÂP

Equipe de PÍe8ão

PREGÃO ErETRÔNrCO SRP N' 021/2021 - PMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:
CN PJ:

Endereço:
Fone/Faxl
Nome do Representante Legal; RG e CPF:

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico SRP ns___-----12021- Registro de Preços

ITENS

ITEM ESPECTFTCAçÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA
UNIDADE PREçO ESTIMADO VALOR TOTAL ESTIMADO

VATOR TOTAT

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

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

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

4. O prâzo máximo para entrega dos produtosserá de dias, contados a partir da solicitação da Contratante.

5. O valor da proposta é de RS- nos termos acima.

Cidade/UF,_de_de 2021.

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

-t-
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PREGÃO ELETRÔN|CO SRP N' 021/2021 - PMU

ANEXO t

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS n." J2027

Aos_dias do mês de- do ano de- o MUNICÍP|O DE TARANJAL DO JARI, Pessoã Jurídicâ de Direito
Público lnterno, inscrito no CNPJ sob ne com sede
administrativa à- n"- Centro,-- neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr'...- doravante
denominado simplesmente de óRGÃO GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisiçôes do objeto
licitado através do PREGÂO ELErRÔNICO N'J2021-SRP, em face da classificação das propostas apresentadas pela(s)

empresa(s) abaixo qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORÂ(S) que assumem o compromisso de
fornecimento, nas condiçôes estêbelecidas nas cláusulas a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços pâra a eventual aquisição de........-, especificado(s) no(s)
item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão Eletrônico ne ........../20. , que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.1. O preço registrado, as especificações do ob.ieto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condiçóes
ofertadas na(s) proposta(s)são as que seguem:

Fornecedor (rozão sociol, CNPJ/MF, endereço, contotos,
re resentonte)

antidade alor Unitárioficação nidade

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as

regras estabelecidas na Lei np 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do Íornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigaçôes
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisiçóes ou contratações adicionãi5 a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4, As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cêda item

Morco

3. DO G EREN CIAD ON E PARIICIPANr ES

4. DA ÂDESÃO À ATA OE RE€I§TRO DEPREçOS

-.,]
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registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não pârticipãnte que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo

fornecedor das obrigações contrâtuâlmente assumidâs e a aplicação, observadã a ampla defesa e o

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação

as suas próprias contratações, informândo as ocorrências ao órgão gerenciâdor.

4.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de vâlidade dâ Atâ de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciâdor autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
participante.

6.1. DA REVTSÂO DOS PREçOS REGTSTRADOS

6.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços
praticados no mercâdo ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no
Decreto n'7.892/13, obedecendo ao seguinte:

a) Sempre que verificãr que o preço registrado está acima do preço de mercâdo, o Órgão Gestor comunicará e

solicitârá formalmente à Comissão Permanente de Licitação pãrâ que esta convoque o Íornecedor para negociar
o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a

concordância da empresa. Frustrada a negociãção, a empresa será liberada do compromisso assumido,
respeitados os contratos já Íirmados.

b) Não havendo êxito nas negociaçóes €om o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará
os demais licitantes classificados para, nas mesmas condiçôes, oferecer igual oportunidade de negociação, ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresâ poderá solicitar â Secretaria Gestorâ do Registro de Preços a revisão dos preços registrados,
mediante requerimento fundamentâdo, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhâda do custo,
que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigaçôes assumidas, em função da elevação dos custos
dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o
pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do compromisso assumido.

6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles

apurados pela Administração para os itens registrados.

6.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no

mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

6,1,4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário oficial
do Município.

6.2. DO CANCET-AMENTO DOS PREÇOS REGTSTRADOS

5. DA VAI.IDÀDE DAATA

5.1,. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 mesês, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

DA E CÂÍrlCElAME,{TO
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6.2.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, gârantida a prévia defesa,
nos termos do Decreto n' 7.892/13:

l- pela Administrâção quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na

legislação pertinente e /ou descumprir as condiçôes da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmar contrato, não retirar a

nota de empenho de despesa ou âceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer dos
motivos elencados no Art.78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadãmente, não aceite reduzir
seus preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos prâticados no mercado;

ll - pelo proponente que tenha seus preços Íegistrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir ãs exigências contidas no
procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência dê fato supervêniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução
contratual.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às

contratações dos órgãos pârticipantes, cãso no quâl caberá ao respectivo órgão participante ã aplicação da
penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20

do Decreto ne 7.a92/2073, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Atâ foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e

achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór8ãos participantes.

Cidade/UF,_de_de 2021.

Pelo órgâo gerenciador:

Pela empresa Detentora:

Marcio Clay da Costa Serrão
Prêlêito Municipal

. DAS PÉÍIIÂIIDÀDT§

8.1. As condiçôes gerais do fornecimento, tâis como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigaçôes da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiçôes do ajuste, encontram-
se definidos no Termo de Referência, ANExO AO EDITAL.

DAS GERÂIS
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REGÃO ELETRÔNrCO SRP N" 02112021 - PMU

ANEXO IV

MODELO DE DECTARAçÂO DE EI.ÂBORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

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

(a) a proposta aprêsentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente (pêlo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participânte potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

(d) que o conteúdo dâ proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou
em parte, diÍeta ou indiretamêntê, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da reÍerida licitação;

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

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Cidade/UF, _de de 2021

(representante leBaldo licitante no âmbito da licitâçâo, com identificação completa)

(c) que não tentou, por qualquer meio ou poÍ quelquêr pessoa, influir na decisão de qualquer outro
perticipante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da reÍerida licitação;
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PREGÂO E|-ETRÔNtCO SRP N' 02112021 - PMU

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO N9 /2021-PMU

TERMO DE CONTRATO DE

AQUTSTçÃO QUE ENTRE Sr

CELEBRAM O MUNICíPIO DE

LARAN.IAL DO JARI E A EMPRESA

PARA OS

FINS AEAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como
CONTRATANTE, o MUNICíP|O DE tÂRÂN.,Al- oO JARÍ, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede
administrâtivâ à Rua Íancredo Neves ne 2.605, bairro Agreste, Lâranjal do )ari/AP, devidamente inscrita no
C.N.P.J./MF, sob o ne. 23.066.905/0001-60, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito
Municipal o Sr. MARCIO CIAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Laranjal
do Jarí, Estado do Amapá, portador dâ Cédula de ldentidade ne 274636 e do CPF ne 620.367.852-04 e de outro lado,
a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nq xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede xxxxxxx, ns xxxx Bairro xxxxxxxxxxxxxx,
cidade, UF, neste ato representado pelo, Sr(a). xxxxxxxxx , portador da Carteira de ldentidade n.e
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF n.e xxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado(a) CONTRATADO(AI, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n.e 208.067 /2027 e em observância às disposiçôes do art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, pela Lei ne 8.666, de 21lo6h993,legislação correlata, resolvem de comum acordo e na melhor
forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

1.1. A presente aquisição tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuâl
aquisição de Material de Construção, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições
constantes no Termo de Referência - Anexo I do Editaldo Pregão Eletrônico-SRP ne 02U2021-PMU.

cúUSULA SEGUNDA - DA DocUMEÍ{TAçÃo coMPTEMENTAR

2.1. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, em seu anexo (Termo de Referência), bem
como ao estâbelecido no ãto convocatório, do Pregão Eletrônico-SRP ns O27/2027-CPL/P Mll, e na proposta firmada
pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.e 208.067 /202L-SEIN F/PM U, que, independentemente
de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, naquilo que não ocontrariar.

cúUsUtA TERcEIRA - DA vIGÊNCIA

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

cúUSULA QUARTA - DA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA

4.1. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Públicos-SEINF de Larânjal do lari do exercício de 2021 - Ação: 2028 - Natureza da despesa: 3390.30.00.00

- Material de Consumo; Fonte de Recursos:0010000.

CúUSUIA QUINTA - OO PRAZO, TOCAT DE ENÍREGA E FORMA DE RECEBIMENTO.

5.1. O local dâ entrega deverá ser na Prefeitura Municipal de Laranjal do Jâri sito a Avenida Tancredo Neves, ne

2.605 - Bairro Agreste - Laran.ial do lari - Amapá - CEP 68.920-000, devendo as peças serem entregues de acordo
com indicações, observadas as disposições do respectivo Termo de Referencia

5.2. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 30 (trinta) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de

Empenho.

5.3. A licitante vencedora obriga-se a entregar o item de acordo, estritamente, com as especificações descritas neste
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instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição câso venha a ser constatado pela Administração
não estar em conformidade com as referidas especificações.

5.4 - Os itens serão solicitados através da emissão dos pedidos, onde serão especificados todos os itens a serem
entreSues.

5.5. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

5.5.1 - Provisoriamênte, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidãde do produto com as

especificações constantes da proposta da empresa.

5.5.2. Dêfinitivamente, após ã verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes;

5.6. Confirmado o atendimento dãs especificações e condiçôes estabelecidas neste lnstrumento, o item será
recebido definitivamente e liberado para pagamento.

cúusurA sErA - Do vALoR coNTRATUAt E DAs coNotçÕEs DE PAGAMENTo

6.1. O valor estimado global deste Contrâto é de RS xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens e valores
unitários abaixo:

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

6.2.1. É condição para o pÍocessamento do pagamento â apresentação poÍ parte da empresa da Nota Fiscal/Fatura
referente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de habilitação perante a Fazenda

Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Írabalho (CNDT);

6.2.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada
na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva
agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado ocrédito.

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

débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto deste
certame.

6.4. Nenhum pagâmento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de
reajustamento ou correção monetária do vâlor inicial.

5.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para

tanto, Íica convencionado que â taxa de âtuâlização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e

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

EM=lxNxVP,onde:

I = Índice de atualização financeirâ; I =(TX/100)
365

TX = Percentual da taxa de iuros de mora anual (= 6%);

ÊM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

cúUsUtÂ sÉTIMA - DAs oBRIGAçÕES oA CONTRAÍANTE

7.1. Notificâr imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontradâ na entrega do item;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condiçôes estabelecidas;

7.3. Proporcionâr todas as facilidades visando à disponibilização do item;

7.4. Manter funcionário, formalmente designado pela Administração pârâ â Fiscalização contratual;

7.5. Definir em todas as solicitações o detalhamento das especificações dos itens;
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Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Administração para disponibilização dos
itens pela CONTRATADA.

cúUsUtA oITAvA - DAs oBRIGAçÔES DA CoNTRATADA

8.1. Entregar os itens no local indicado pela SEINF, nas quantidades e especificações solicitadas, obedecendo os
critérios estabelecidos em Edital;

8.2. Prestâr todos os esclarecimentos solicitados pela SEINF relativos aos itens adquiridos, providenciando toda e
qualquer solicitação de readequação, com vistas ao atendimento das necessidades da SEINF;

8.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, trânsportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos,
contribuições de qualquer naturezâ ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita
disponibilizaçâo dos itens contratados;

8.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SEINF;

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

8.5. Não transferir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem préviâ e expressa anuênciã da
Administração, desde que assuma total responsabilidade pela disponibilização dos mesmos;

8.7. Apresentar nota fiscalfatura dos itens;

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

impossibilite de âssumir as atividades conforme o estabelecido.

cúUsUtA NoNA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FIScATIzAçÃo

9.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Editâl do Pregão Eletrônico r.e 021/2027-
PMll, estão previstos no Termo de Referência, anexo I do respectivo Edital:

9.1.1 Nos termos do art. 67 da Lei ne 8.666, de 1993, será designado representante da Administração para

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à execução do serviço e dêterminando o que for necessário à regularização de falhas ou deÍeitos
observados;

9.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competênciã da comissão, deverão ser solicitadas aos seus

superiores em tempo hábil para â âdoção das med idâs convenientes;

9.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidâde da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na

ocorrência desta, não implicâ em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993;

CúUSUTA DÉcIMA - DA MANUTENçÃo oo EqUITÍBRIo EcoNÔMIco.FINANcEIRo

10. 1. Em câso de alterações contrâtuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso ll, ãlínea "d", da Lei Federal ne

8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados

entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando

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

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força
mãior, caso fortuito ou fâto do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste

caso será formalizado poTADITAMENTO;

1O.2. PaÍa que ocorra o reequilíbrio econômico-finânceiro, a empresa deverá solicitar atualização dos valores,

elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que se mantenha o

equilíbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compatível
com os valores de mercado;

10.3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado também sofrerá
REÂJUSTAMENTO, baseado na variação do íNDICE DE PREçOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e

divulgado pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do
preço proposto pela empresa ê a data em que o índice foi divulgado oÍicialmente e evidenciou a existência de
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circunstância provocadora de tal rea.iuste, perante a devida comprovação da empresa;

10.4. Os valores referentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, poderão ainda sofrer
ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos:

10,4.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de sobrevir fatos
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo da

execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, Íato príncipe e fato da Administração, nos

termos do art. 65, inciso ll, "d" e § 5e, da 1ei8.666/93;

10.4.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando
ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5s, da 1ei8.666/93;

1O.5. As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSclMOS em percentual de 25%, somente poderão ocorrer
após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do REEQUILÍBRIO

ECONÔMICO FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de suaocorrência.

CúUsUTA DÉcIMA PRIMEIRA - Do REA,USTE DE PREços

11.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reaiustes no período de 12 (doze) meses da

data de apresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

11.2. o reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do íNDlcE DE PREÇos Ao
CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço proposto e adjudicado pela

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

11.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3e da Lei np 70.792107, o reajuste só poderá ocorrer nos

contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze meses da apresentação da
proposta pela empresa ou do orçamento a que elâ sê referir, se assim couber.

11.4. Os contratos em que seja pârte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustâdos ou corÍigidos monetariamente de acordo com as

disposições contidas no § 3e da Lei ne 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei ns 8.666, de 21 de junho
de 1993.

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

CúUSUTA DÉcIMA SEGUNDA - DÂs vEDAçÕEs

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12,1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrâto pâra qualquer operaçãofinanceira;

cúUsutA DÉoMA TERCEIRÂ - DÂs ATTERAçÕEs

13.1. Este contrato poderá ser âlterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.e 8.666, de 21 de
junho de 1.993.

cúUsUtA DÉcIMA qUARTA - DA REscIsÃo

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

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

14,1.1. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de os(cinco) dias úteis para se manifestar e

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

acauteladoras.

14.1.2. No cãso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRAÍANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contíato, até o valor dos prejuízos causâdos, já calculados ou estimados.

CúUSULA oÉc|MA qUINTA - OAS SANçÔES E PENATIDADES

15.1. Fica sujeita às penalidades administrativas previstas nos artiSos 86, 87 e 88 da Lei n.e 8.666/93, a

CONTRATADA que:
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a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinâr o contrato no prazo estâbelecido,
não aceitar ou retirar a nota de empenho;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Não executar total ou parcialmente q ualq uer das obrigações assu m idas em decorrência da contratação;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

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

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) ComportâÍ-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração Íalsa;

i) Cometer fraude fiscal.

15.2. Para os fins da alínea "g",reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
ne 8.666/93.

15.3. A CONTRATADA, quando cometer qualquer das infrações discriminadâs no item acima ficará sujeita, sem
prejuízo das demais cominações legais, às segu intes sanções:

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

Contratante;

k) multa moratória de O,5/o (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato em
desacordo com o proposto e o estâbelecido neste instrumento, até o máximo de 15yo (quinze por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzel dlas corridos, uma vez comunicados
oficialmente;

l) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor totâl do Contrato, no caso de inexecução total do
objeto e pela recusa em retirâr a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo dâ
aplicação de outras sanções legalmente previstâs;

m) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea ãnterior, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;

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

Administração Pública opera e atuã concretâmente, pelo prazo de até doisanos;

o) lmpedimento de licitaÍ e contratar com a PMU com o consequente descredenciâmento do Cadastro Centrâl de
Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos;

p) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reâbilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuí2os cãusados;

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei ne 8.666, de 1993, as empresas e os
profissionais que:

q) Tenhâm sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fÍaude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos;

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

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

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

serem efetuados.

15,5. A ãplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.e 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e,

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei ne 8.666/93 e na Lei ne 9.784/99.
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15.7. A aplicação das penalidades é de competência doCONTRATANTE;

15.8, Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sançôes, a autoridade competente, deverá
considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente da5 irregu laridades constatadas;

15.9. A Contratante poderá reter dos pagãmentos devidos à Contratadã, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relâtivo a eventual multa a ser aplicada em razão dê
inadimplemento contratual, com base no artigo 45 dã Lei n.e9.784/99.

15,10. O valor da multa aplicada será descontado dos pâgamentos eventualmente devidos à Contratada ou da
garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobradojudicialmente.

15.U. Aplicadâ a penalidade de multa, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo

de 30 dias, contados da notificação.

15.12. As situações dispostas no ârt. 78 dâ Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão
unilateral do contrato.

cúusur.A oÉctMA sExrA - Dos cAsos oMrssos

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

Lei n.e 10.520/2002 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.s
8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cúUSULA DÉCIMA sÉTMA - DA PUBTIcAçÃo

17.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos Diários Oficiais da União e/ou do Município de
Laranjal do Jari no prazo máximo de 20 {vinte) dias a contar do 5e (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura,

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

CúUSUtA DÉCIMA OITAVA - oO FORO

18,1. O Foro deste CONTRATO é o dâ Comarca de Laranjal do Jari/AP, com exclusão total de qualquer outro que seja

invocável.

Para firmeza e vâlidade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e

forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença de 02 (duas)

testemunhas.

Larânial do Jari-AP, xx de xxxxxxxxx de 2021

MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO

Prefeito Municipal de Laranjal do Jari

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF

CONTRÂTADA

TESTEM U N HAS

7

2

CPF:

CPF:


