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1..t. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo
MENOR PREçO, objetivando o registro de preços para futura e eventualAqUl$çÃO DE MATERIAL
DE CONSTRUçÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARTA DE DESENVOLVIMENTO

URBANO E INFRAESTRUTURA PARA O EXERCíCIO DE 2022, de acordo com as especificações e
quantidades descritas no Anexo I deste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ns

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ne

7.746, de 05 de junho de 2012, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril, de 2018,

atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n'
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666, de 21. de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeíro, com a

utilização de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo

discriminados:

lNícto DE REcEBtMENTo DAs pRoposTAs:291cF,12ü22às 08h00min - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS:LLlü12O22às 08h00min - Horário de Brasília

tNícto DA sEsSÃO DE DtspUTA DE pREÇoS: lll,il2ozz às 09h30min - Horário de Brasília

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

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, de acordo com o arl.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 Banco do Brasil S/A,

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

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

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

comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

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

sistema, informando o número da licitação.

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital

no site www.licitacoes-e.com.br.
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4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:
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a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 -
Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

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

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e"com.br; www.lanranjaldoiari.ap.eov.br

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

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

5.3. Anexo lV - Minuta do Contrato;
5.4. Anexo V- Minuta da ata de Registro de Preço.

6.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual AQUISIçÃO DE

MATERTAL DE CONSTRUçÃOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA PARA O EXERCíCIO DE2022, dC ACOTdO COM AS

especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo I deste edital.

7.L. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Prefeitura

Municipal de Laranjal do Jari do exercício de2022.

UNIDADE

GESTORA:
12000

SECRETARIA MUNICIPAL

DESENVOLVIMENTO URBANO

INFRAESTRUTURA - SEINF

DE

E

AÇÃo: 15.451.0003:2028

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E

INFRAESTRUTURA. SEINF

NATUREZA

DE DESPEZA:
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE

RECURSO:
1500.0000 RECURSO PROPRIO

VALOR
RS 981,550,50 (novecentos e oitenta e um mil quinhentos e

cinquenta reais e cinquenta centavos)

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

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

Com plementa r ns 101/2000.
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8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas
neste Edital e que estiverem devidamente credenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

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

8.2.1 Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

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

8.3. Dirigentes ou servidores Municipaís, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.e da Lei

ne 8.666/93.

8.4. Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o art.
48,l,da LeiComplementar n.e 72312006, com a redação dada pela LeiComplementar n.e 147/20L4.

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

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.s do Decreto n.s 1,0.024/2019), 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 a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações

inerentes a este Pregão.

9.3. O licitante responsabíliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que porterceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado
Pregoeiro, nomeado pelo Decreto ns 038/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de

dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A.,

constante no site www.licitacoes-e.com.br.

10.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite

estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

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

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos.

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

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

apenas na data e horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhecidas.
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10.6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em

arquivos no formato documento PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10.7. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às

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

requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

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

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

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

para imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão

provedor do sistema).

10.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o

objeto desta licitação.

LO.Ll.. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

vigente;

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

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

citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

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

liquidação;

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo licitatório;

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

pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

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

convocatório;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

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

mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

rCPL/PMLJI
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j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

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

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço ctrLprl i@ hotmail.com.

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

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

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

L2.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.pmli@hotmail.com,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro

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

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

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

recebimento da impugnação.

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

L2.7. 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
pela pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

participantes e a administração.

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

lz,LL. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser

conferidos eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma
de autenticação eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maior
celeridade.

t3.2. 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

N
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habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1e da LC ns 123, de 2006.

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

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

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

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

julgamento da proposta.

L3.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o

encerramento do envio de lances.

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

data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

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

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

14,4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

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

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

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

licitantes.

14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAT do ltem.

t4.9,L. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura
"lote".

t4.t0. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

L4.lL. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

t4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de

RS 1,00 (hum) real.
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14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

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

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

t4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

duração da sessão pública.

L4.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

L4.L7. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerra r-se-á a utomatica mente.

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.

L4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

L4.2O. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identíficação do licitante. O licitante somente poderá

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

L4.2L. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número

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

autorizado a adjudicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor

unitário.

14.22, O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor ímediatamente após o encerramento da

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

acerca da aceitação do lance de menor valor.

14,23, Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de

Aceitação, permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como

eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat"

bilateral.

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

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

L4.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro

horas da comunícação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para

divulgação.

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

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

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

lcPL/PMLJt
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Laranjal do Jari, conforme determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em

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

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei complementar n.e 123/20Cr6 por licitante que

não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame,

sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o MunicÍpio

de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANÇÕES.

15.3. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos as

Microemprêsas - ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em

certames licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento

estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal

anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos beneÍícios concedidos pela Lei complementar n.e L2712ú6

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

Município de taranjal do Jari, nos teÍmos do ltem - SANçÔES'

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

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

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

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

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.43,

§ 1e da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e ]l4712014;

15,6. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito

à contratação, sem pre.juízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,

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

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

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

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

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

- ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à

proposta mais bem classificada;

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

ao melhorpreço.

15.8. Para efeito do disposto no arÍ. 44 da Lei complementa r n.s 12312CfJ]6, ocorrendo o empate,

proceder-se-á da seguinte forma:

I - 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 §§ 1s 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 microemprêsas e empresas de pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ le e 2e do art 44 desta Lei

complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
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a presentar 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.

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

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

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

no § 9e do art. 26 do Decreto n.e 10.024/2019.

16.2. A licitante que ofertou o menor preço e declarada arrematante pelo sistema ou convocada pelo

pregoeiro deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prazo de 02

(duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os lances eventualmente ofertados,
devendo estar de acordo com a especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo
de proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes dados:

a) PRAZO DE VALTDADE 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 OBJETo LlclTADo, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas)

casas decimais, numérico e valor total da proposta por extenso, expresso em moeda nacional;

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

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir
direta ou indíretamente no custo do fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação
implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

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

corrente;

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

exigências contidas no Edital e seus anexos.

16.4. A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta

Comercial -Anexo ll do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório,
sob pena dedesclassificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante
deverá preencher as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo

apropriado do sistema do Banco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusas

todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fardamento,
materiais utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o
objeto licitado.

16.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada,
\
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salvo nos casos de ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PLANILHA

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

relação ao preço final.

L7.L. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO

ofertado pelo valor total do item (valor unitário x quantidade).

t7.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do
preço em relação ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados
no mercado, constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da licitante
conforme disposições do Edital.

17.3. Se a 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 a apuração de uma proposta que atenda o Edital.

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a

licitante para que seja obtido preço melhor.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos

requisitos de habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

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

encerramento da sessão pública.

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

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

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

proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

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

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

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

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

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação

técnica.

18.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena

de inabilitação.
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18.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mêdiante

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade

do documento digital.

18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF dlferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

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

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

documentos que, pela própria natureza, com provadamente, 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 dessas contribuições.

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

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

18.9. DECLARAçÔES

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

4-e da Lei n.s 70.520/2002, nos termos abaixo:

MODETO DE OECLARAçÃO _ ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art. 4e da Lei n.s r0.520/2002
PREGÃO ELETRÔNICO í\.9 ]12022

nome da e CNPJ n.9._, sediada à (endereco completo), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.e_J2o22, para a habilitação
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal.

DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante

do Edital ensejará aplicação de penalidâdes à declarante.
Local e data

Nomê / número do C.P.F do Declârente ou Representante Legaldâ Empr€sa
(Assinatura) Carimbo do cNPJ

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

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

MODELO DE DECTARAçÂO - NÃO UÍILIZAçÃO DE MÃO DE OBRA

tNFANT'L ,REGÃO E961p611ç6 n.e _1/2022.

nome da em reSa inscrita no C.N.P.l. n.s por intermédio de seu representante legai

o(a) 5r.(a portador(a) da Carteira de ldentidade ns órgão expedidor_, e do CPF ne

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

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

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

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

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

Local ê data
Nomê / número do c,P.F do Declarante ou Represêntante Letal da Empresâ

(Assinature)
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18. 10. HAB! LrrAçÃO J U RíDrCA

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

da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor),

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

de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais

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 Junta

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3a 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)

18.11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Debitos

relativos a Creditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela

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

conforme a Portaria PGFN/RFB n.e'l-.751, de 02 de outubro de 201,4, abrangendo as contribuições
previdenciá rias;

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

Caixa Econômica Federal;

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

ESTADUAL da sede do licitante;

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

MUNICIPAL da sede do licitante;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação

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

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

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

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

l8.LL.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

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

43, § 1e da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

1.4712074;

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

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

f,r
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de 1.993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

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

18.12. QUALTFTCAçÃO eCOruÔrUlCA E FINANCEIRA

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

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

consignar no próprio texto data de validade diferente;

18. 13. QUALTFICAçÃO rÉCrutCn

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

privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de

características técnicas e quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem

estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor

encarregado do objeto em questão.

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

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

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá no prazo de 02 (duas) horas, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

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

durante a sessão, na fase de habilitação.

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

dias para apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo

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

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por

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

assegurada vista imediata dos autos.

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

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

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

tg.l. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

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

mantiver sua decisão,

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

COMISSÃO PERMAN ENTE DE ACÃO: Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro Agreste -

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

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

adjudicará o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20. DA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO

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

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

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

adjudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar
situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem -
DAS SANçôES. 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. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as

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

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

inexecução total ou parcial.

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

assinatura.

21.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais

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

21.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo,
não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

21.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a

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

21.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições

contidas nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666193. A Secretaria Municipal de Administração e

Planejamentorejeitará, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as condições

estabelecidas neste Termo de Referência e no lnstrumento Contratual.

21.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor
nomeado através de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e

frequente contato com o preposto da contratada, para solução de eventuais problemas e / ou

escla recimentos;

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

todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de

imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

2t.9. A Secretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do

objeto, devendo ainda:

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

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

para a boa execução do objeto contratual;

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

especial, na aplicação das sanções estabelecidas;

it'''o fí *'.,.\."?.2.)tt._/
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d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as

condições estabelecidas;

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

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

descumprimento do Termo contratual;

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

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

2L.Ll. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão

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

2t.t2.A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

22.1.O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da

despesa, por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de

acordo com a ordem cronológica estabelecida pelo art. 5s da Lei n.s 8.666/93, após a apresentação

da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços

deferido pelo fiscal da contratação;

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

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

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

22.1. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.

22,4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal,

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

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

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

Fazendas ESTADUAL E MUNICIPAL da sede da licitante;

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

relativos a 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 prevídenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação

solicitada nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.5. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o

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

devidamente sanado o vício.

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

obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção

monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

N
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22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

22.tO.O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela Contratada;

Z2.tl.Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente
fornecidos.

23.1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, os

itens da licitação que vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto deste

Termo;

23.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria

Gestora;

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

Secreta ria Gestora;

23.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do

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

solicitantes a solução definitiva da questão;

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

aceitação pela Secretaria Gestora, quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar,

caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado neste Termo.

-

24.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

24.L.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 fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

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

assumidas, sem qualquer ônus ao Município;

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

unitários etotal;

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

sempre que solicitado;

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

exigido na licitação;

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

Fornecimento própria, informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições

diferentes;

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

obrigações se obriga a atender prontamente.

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de ate

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

k) Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas,

bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria

de objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de

qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

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

celular e fax, para que a Secretaria Municipal de Administração e Planejamentomantenha os

contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Administração e Planejamentotodas as

alterações eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações,

em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

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

unitários e total;

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

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de

culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a

f isca I ização ou aco m pa n ha me nto pe lo CONTRATANTE.

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

obrigações contratuais;

24.2. DEVERES DO ÓNEÃO GESTOR

24.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto

nos termos abaixo.

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

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

fornecidos;

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

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

dos produtos;

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

dos fornecimentos.

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

padrões estipulados.

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

i) encaminhar ao Departamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA

para posterior pagamento;

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

\
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tratar de assuntos pertinentes ao objeto contratado;

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

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

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

exigência sua;

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

necessá rias.

26.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 1,0.52012002 ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações

legais, a licitante que:

26.L.L Não assinar a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentar documentação falsa;

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

26.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.L.6 Não mantiver a proposta;

26.L.7 Comportar-se de modo inidôneo;

26.L.8 Fizer declaração falsa;

26.t.9 Cometer fraude fiscal.

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

25. CONTRATUAL

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

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

ou retirar da nota de empenho, devendo ser asslnado por seu representante legal, consoante

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

253. É. facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no

subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou

na retirada da nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadarnente,
convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da

aplicação das sanções previstas neste Edital.

25.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela CONTRATADA, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Secreta ria Contrata nte.

25.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da

realização do pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a

comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas
pela licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

\
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proponente as seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do

contrato:

26.2.1 Advertência;

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

entrega dos produtos;

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

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

26.2.4 Multa de 1O%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por

culpa da Empresa ProPonente;

26.2.5 Multa de 0,5%o ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras

obrigações previstas neste Editai e seus Anexos.

27.L A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente

justificadas, poderá revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,

ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.Z 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'

6.t l§ lrii,.' 1,,'t;,. i,': iiil ' '+:' i§.,',

28.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquenr

em atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata

representação ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas a

apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura

de processo administrativo para osfins estabelecidos no art.88, inciso ll, da Lei n'8'666/93.

zg.L As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação'

2g.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja

comunicação do Pregoeiro em contrário.

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

apresentados em qualquer fase da licitação.

29.4 Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações

complementares.

Zg.S No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

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

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

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O

MUNICíplO DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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

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

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

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

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

ato não acarrete violação dos princípios básicos da licitação;

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

de suas propostas.

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta.

29.9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se

fizerem necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax,

conforme informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência

mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão.

29.10 Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão,

necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.

29.L1 As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para

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

consulente.

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

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

29.t3 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força

maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o

objeto do Pregão e observadas a legislação em vigor.

29.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL

DE LARANJAL DO JARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,

observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n'8.666/93. de 21'.06.93. Lei n."

LO.S2O, de 17.06.2002, Decreto n.'3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n' !0.024, de 20.09.2019.

30. DO§ CASOSOMI§SO§
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31.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de

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

Laranjal do Jari/AP, 28 de junho de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" O42|2OZ2- PMU

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

APROVO O TERMO DE REFERENCIA NOS TERMOS

DA LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAçOES.

Em: --J 
-l 

-
Jorge dos Santos Ferreira Serrão

Secretário Municipal de Infraestrutura e

Desenvolvimento Urbano

I DO OBJETO:

1.1 o presente termo de referência tem por objeto AQUTSçÃo DE MATERIAL DE coNSTRUçÃo PARA ATENDER AS NECESSIDAI

DA SEcRETARTA DE DESENVoLVTMENTo uRBANo E TNFRAESTRUTURA PARA o ExERciclo DE 2022, conforme condri

constantes neste instrumento.

II JUSTIFICATIVA:

2.1.A necessidade do processo de compra destesinsumos encontra respaldo no fato de que há necessidade ao perft

andamento dos serviços básicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura, no atendimento à populaçao qu''

ao melhoramento da infraestrutura da cidade, sendo essencial para a continuidade dos trabalhos inseridos no Planelamt

plurianual voltados a infraestrutura do município, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço qur

considerado público, de uso comum e posse de todos em todos os períodos do dia, com acessibilidade, principalnrente

calçamento estruturado e com os devidos reparos em rachaduras e deterioração, bem como pequenos reparos em pret

públicos que visam o atendimento da população com diversos serviços de interesse dos munícipes de Laranjal do Jari. Dt'

modo, a aquisição de materiais de construção para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica fact

interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais para a manutenção, e pequenas reformas (emergeno'

que serão realizadas pelos próprios funcionários da SEINF, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas p'

diversas secretarias desta Prefeitura.

III ESPECIFICACÕES DOS MATERIAIS:

ns,'4)[,uw

\

Item Descrição Und Qtd

001 Tubo soldável20mm UND 400

002 Tubo soldável 25mm UND 300

003 Tubo soldável40mm UND 50

004 Tubo soldável 50mm UND 50

005 Tubo soldável60mm UND 80

006 Luva soldável20mm UND 300

007 Joelho soldável 20mm UND 300



ylsfut
?ugB

PNETCTUNA 
'UU"'C''OL 

DE I-ARANJAL DOJARI
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Equipe de Pregão

CPLI?AALJ
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008 UND 100

009 Luva soldável 25mm UND 200

0í0 Joelho soldável 25mm UND 200

011 Cap soldável 25mm UND 100

012 UND 2A

013 Luva soldável 40mm UND 2A

014 Joelho soldável 40mm UND 20

Cap soldável 60mm UND 30

016 Luva soldável 60mm UND 50

Joelho soldável 60mm UND 30

018 Torneira para lavatório metal UND 60

019 Chuveiro sem registro UND 50

020 Lâmpada Led 15 WTS UND 500

021 Lâmpada Led 20 WTS UND 1000

Cimento 50kg 2000

023 Vergalhão 4.2 VR 300

024 Vergalhão 5/16 VR 150

025 VR 200

026 Vergalhão 1/2 VR 80

027 KG 1300

028 Prcgo 2.112x11 KG 400

029 KG

030 Prego 4x6 KG 100

031 Prego telheiro KG 60

032 Telha Brasilit 1400

033 Permananca 4lVlTS DZ 70

034 Tabua bruta 4MTS DZ 80

035 Flexal 6mts UND 200

036 Tarugo 4mts UND 150

037 Regua 4mts DZ 40

038 Rjpão 4mts 40

039 Tinta semrbrilho 16lts LT 150

Tinta PVA 1slts í00

041 l\íassa Corrida 25KG LT 100

042 LT 50

043 Lixa Massa 80 FL 2000

044 Bacia com caixa acoplada branca UND

Assento sanitário branco UND

046 Lavatório com coluna branco UND 30

Sifão simples 40 Pol UND

048 Engate flexível 40 Poi UND 50

UND 30Anel de vedaçâo

Cap soldável 20mm

Cap soldável 40mm

015

017

022

Vergalhão 3/8

Prego 3xg

Prego 1 .112x13 400

UND

DZ

040 LT

Massa Acrilica 25KG

30

045 50

047 100

049

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

sEcRETARtA MUNrctpAL DE ADMtNtSTRAçÃo e RunulMENTo - sEMAP

Equipe de Pre8ão

ffi050 Tubo de descida 40 Pol UND 80

051 Tubo de descida 32 Pol UND 80

052 Tubo esgoto de 40mm UND 80

053 Tubo esgoto de 50mm UND BO

054 Tubo esgoto de 100mm UND 70

055 Joelho esgoto 40mm UND 100

056 Joelho esgoto 50mm UND 50

057 Joelho esgoto 100mm UND 50

058 TE esgoto 40mm UND 100

059 TE esgoto 50mm UND BO

060 TE esgoto 100mm UND 100

061 Luva esgoto 40mm UND 30

062 Luva esgoto 50mm UND 30

063 Luva esgoto 100mm UND 50

064 Cola para cano 17GR UND 150

065 Cabo flexÍvel2.Smm MT 4000

066 Cabo flexível4mm MT 2000

067 Cabo flexível6mm MT 3000

068 Cabo flexÍvel 1Omm MT 2000

069 Cabo flexível 16mm MT 500

070 Cabo flexível25mm MT 200

071 Cabo flexível 35mm MT 200

072 Cabo paralelo 2x1.Smm MT 1 000

073 Cabo paralelo 2x2.Smm MT 2000

074 Plafon N branco UND 500

075 Carro de mão UND 70

076 Pá com cabo UND 50

077 Enxada com cabo UND 30

078 Bota bico de aço No 38 PAR 12

079 Bota bico de aço No 39 PAR 24

080 Bota bico de aço No 40 PAR 24

081 Bota bico de aço No 41 PAR 24

082 Bota bico de aço No 42 PAR 24

083 Bota bico de aço No 43 PAR 12

084 Bota sete léguas de borracha No 38 PAR 12

085 Bota sete leguas de borracha No 39 PAR 24

086 Bota sete léguas de borracha No 40 PAR 24

087 Bota sete léguas de borracha No 41 PAR 24

088 Bota sete léguas de borracha No 42 PAR 24

089 Bota sete léguas de borracha No 43 PAR 12

090 Escada de alumínio 7 degraus UND 6

091 Escada de alumínio í 2 degraus UND 6
\



ffieÍ
i§@1

PRETEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNIcIPAL DE AOMINISTRAçÃO E EUruUAMENTO. SEMAP

Equipe de Pregão

ffi092 Forro pvc MT 800

093 Perfiltipo U VR 300

094 Abraçadeira para cano 50mm UND 30

095 Abraçadeira para cano 60mm UND 40

096 Rolo de la extra 23cm UND 70

097 Rolo de la 15cm UND 30

098 Garfo para rolo UND 50

099 Pincel 2 UND 50

100 Pincel 3 UND 50

101 Thinner UND 50

102 Fio de nylon 3mm roçadeira MT 4000

103 Lamina para roçadeira UND 30

104 Vassoura jardim 18DT UND 50

105 Caixa d'água í 000 LTS UND 10

106 Caixa d'água 2000 LTS UND 5

107 Caixa d'água 3000 LTS UND 3

108 Caixa d'água 5000 LTS UND 3

109 Lona preta 4x100 preta MT 500

110 Caixa de descarga branca UND 80

111 Quadro de dist. 16 a 24 DISJ UND 7

112 Disjuntor mono 20 amperes din UND 50

113 Disjuntor Bifásico 40 amperes din UND 40

114 Disjuntor Trifasico í 00 amperes nema UND 20

115 Tijolos 6 furos UND 30000

116 Fechadura externa 100

117 Fechadura externa colonial UND 50

118 Dobradiça2.112" CT 50

119 Dobradiça 3" CT 50

120 Dobradiça 3.1/2" CT 70

121 Fita crepe 25x50 UND 200

122 Fita isolante 3m 20mts UND 70

123 Chapa galvanizada 60cm MT 70

124 Chapa galvanizada í .00mt MT 60

125 Barra roscada 3/8 UND 100

126 Porca sextavada 3/8 UND 2000

127 Bandeja para pintura UND 50

128 Martelo UND 30

129 Picareta com cabo UND 30

130 Serra Circular UND 5

131 Disco Serra Circular UND 100

132 Furadeira T. cv UND 5

133 Arruelas 3/8 UND 2000

\

UND
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP

Equipe de Pregão

CPL/PMLJ

134 Compensado 4mm UND 150

135 Compensado 6mm UND 150

136 Compensado 20mm UND 70

137 Cerâmica lajota MT 500

138 Argamassa ACll PCT 400

í39 Rejunte branco PCT 200

140 Lixadeira angular 700WTS UND 10

1 4 1 Tomada 2P+T branca UND 500

142 lnterruptor branca UND 300

143 lnterruptor branca + tomada branca UND 300

144 Colher de pedreiro UND 20

145 Luva para construção civil UND 700

146 Protetor auricular PAR 700

IV FUNDAMENTO LEGAL:

4.1.Decreto np.1O.O24/2019, Lei 10.520 12002 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666193 e suas alterações posteriores

V DA NOTA FISCAL:

5.1 A Contratada deverá apresentar junto à Seção de Patrimônio Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo, corr

devidas descriminações dos materiais e quantitativos conforme edital.

5.2 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos produtos.

VI DA FISCATIZACÃO E ACOMPANHAMENTO:

6.1 Ficará a cargo do Gestor desse contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal ns 8.666/93 e alteraçõe

acompanhamento e fiscalização da relação contratual.

VII . RESPONSABI[IDADES DA CONTRATADA

07.1A CONTRATADA obriga-se a executar o fornecimento dos insumos obedecendo rigorosamente às especificaç

discriminadas no Termo de Referência.

07.2A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

a) Manter, durante o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referêncla;

b) 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 a entrega dos lnsumos na Secretária de Desenvolvimento Urb,

e lnfraestrutura do Município de Laranjal do Jari, assim como, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da entrega

lnsumos.

VIII RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

08.1 A CONTRATANTE obriga-se:

a) A promover, por intermédio da Secretária de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura do Município de Laranjal do J.r'

acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo, anotando

registro próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparc'

substituição dos bens por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exr

a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens fornecidos.

\
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PREFEITURA MUNICIPAI- DE LARANJAL DO JARI

sEcREÍaRtA MUNrcrpar DE aoMtNtsrRAçÃo E pt-aNEJAMENTo - SEMAP

Equipe de PreSão

rx Do Local E HoRÁnto or rrurnrca:

09.1 Os Materiais deverão ser entregues ao servidor responsável (Chefe do Almoxarifado da SEINF), acompanhado po' serr,,

do setor técnico (Secretário de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrura do Município de Larãnjal do Jari), devidamente rnstitL

para recebimento dos lotes constantes no anexo deste Termo, no endereçoAv. Íancredo Neves, nQ 2425 - Agreste, em dias út

no horário de 8:30 às 17:00 horas.

09,2 Os Materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de Íorma a permitir completa segurança (iurani

transporte.

09.3 Quando for o caso, os volumes contendo os Materiais deverão estar identiÍicados externamente com os dados constar

da nota fiscal/fatura e o endereço de entregâ.

XII DO PRAZO DE ENTREGA:

1O.l O prazo para entrega dos itens deverá ser de, no máximo,30 (trintã dias corridos, contados a partir da data do recebimÉ

v da ordem de compra ou Nota de empenho pela Contratada.

XI DO RECEBIMENTO:

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

i. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - que ocorrerá por ocasiâo da entrega do objeto no local indicados no item 9.1 deste Íermc

Referência.

ii. RECEBIMENTO DEFINITIVO - será no setor requisitante por meio de uma comissão de recebimento ou por um seÍ!

especialmente designado pela PI,LJ que se deslocará para o local de Íecebimento

xI cLASStF oRCAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO:

12.l.Os recursos para aquisição deste objeto será custeado por recursos oriundos da Secretaria Municipal de Desenvolvimt

Urbano e lnfraestrutura, Íonte do tesouro Municipal.

XIII DAS PENALIDADT!

13.1com fundamento no artigo 7e dâ Lei nB 7O.52O/2OO2 e art. 28 do Decreto n.e 5.450/2005, ficará impedida de licit.

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedr

dapREFEITURA MUNIC|PAL DE LARANJAL DO JARI - PMLJ, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prei(

das cominaçôes 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 Íalsa;

13.1.4 ensejar o retardamento dã execução de seu objeto;

13.1.5 não mantiver a proposta;

13.1.5 falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.7 comportâr-se de modo inidôneo;

13.1.8 fizer declaração falsa;

13.1.9 cometer fraude fiscal.

cPL/PMLJ

FIJ

§.



CPÍ' LlPtritt

PREFEITURA MUNICIPAI, D€ LARAN'IAI DOJARI

sEcR€ÍaRra MUNrcrpal oE aDMlNlsrRAçÃo E PIANE.IaMENTo - sEMAP

Equipe de PreSão

Fh 4

13.2 A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado pâra a contratação quando incorrer ern uma

hipóteses da condição anterior.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei ne. 8.666193, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, a5

considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem pre.iuízo das responsabilida(les c '

criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidâdes:

13.3.1 Multa de:

a) o,2%(dois décimos por cento) âo dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue '

atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração, no cas(

entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecL

total da obrigação assumida, sem preiuízo da rescisão unilateral da avença;

b) slo(dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por perr(

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

V cl 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicãdo, em caso de inexecução total da obrigação assun]ida,

Laranjal do Jari, 07 de junho de 2t

Joseni Mineiro de sousa

Dir. Dpto. Administrãtivo - SEINF

DEC. 72O I 2O27-GAS I PMI)

....lrl
EiIJ

N.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PTÂNEJAMENTO. SEMAP

Equipe de Pregão

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

Tabela de Preços

lcPÜmr7

W
oBJETO: AQUISIçÃO DE MATERIAIS CONSTRUçÃO MÉDIA

Item Descrição Und. Qtd
Valor

Unitário
Valor Total

01 Tubo soldável 20mm UND 400 Rs 24,33 Rs e.733,33

02 Tubo soldável25mm UND 300 Rs 28,67 Rs 8.600,00

03 Tubo soldável40mm UND 50 Rs 8s,67 Rs 4.283,33

o4 Tubo soldável 50mm UND 50 Rs 124,33 R5 6.216,67

05 Tubo soldável60mm UND BO Rs 198,33 Rs 1s.866,67

06 Luva soldável20mm UND 300 Rs 1,17 RS 3so,oo

07 Joelho soldável20mm UND 300 Rs 1,17 Rs 3s0,00

08 Cap soldável20mm UND 100 RS 1,so Rs 1so,0o

09 Luva soldável25mm UND 200 Rs 1,2s Rs 2s0,00

10 Joelho soldável25mm UND 200 Rs 1,42 Rs 283,33

tt Cap soldável25mm UND 100 Rs 1,85 Rs 18s,00

t2 Cap soldável40mm UND 20 Rs 4,18 R5 83,67

13 Luva soldável40mm UND 20 RS 4,67 Rs e3,33

\4 Joelho soldável40mm UND 20 RS 5,OO Rs 100,00

15 Cap soldável60mm UND 30 Rs 8,2s Rs 247,50

1,6 Luva soldável60mm UND 50 Rs 10,32 Rs s1s,83

17 Joelho soldável60mm UND 30 Rs 28,00 RS 84o,oo

18 Torneira para lavatório metal UND 60 Rs 60,00 Rs 3.600,00
\

\{
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PREFEITURA MUNICIPAT DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNtcrpAr DE ADMtNtSTRAçÃo ç puttstlMENTo - sEMAP

Equipe de Pretão

1frEt;r
lr)t,JgtlW^19 Chuveiro sem registro UND 50 RS 10,s2 nS szs,aa

20 Lâmpada Led 15 WTS UND 500 Rs 21,e8 Rs 10.991,67

2t Lâmpada Led 20 WTS UND 1 000 RS 32,33 R5 32.333,33

22 Cimento 50kg SC 2000 R$ 55,67 RS 111.333,33

23 Vergalhão 4.2 VR 300 RS 2s,33 RS 8.8oo,oo

24 Vergalháo 5/16 VR 150 RS 76,00 RS 11.4oo,oo

25 Vergalhão 3/B VR 200 Rs 1o8,oo Rs 21.600,00

26 Vergalháo í/2 VR 80 RS 172,33 Rs 13.786,67

27 Prego 3x9 KG 1 300 RS 19,92 Rs 2s.891,67

28 Prego 2.112x11 KG 400 RS 19,92 RS 7.966,67

29 Prego 1.112x13 KG 400 RS 20,92 Rs 8.366,67

30 Prego 4x6 KG 100 Rs 28,00 Rs 2.800,00

31 Prego telheiro KG 60 RS 42,63 RS 2.ss8,oo

32 Telha Brasilit UND 1400 Rs 28,33 Rs 39.666,67

33 Permananca 4MTS DZ 70 RS 75,33 RS s.273,33

34 Tabua bruta 4MTS DZ 80 Rs 7s,33 Rs 6.026,67

35 Flexal 6mts UND 200 Rs 3s,33 Rs 7.066,67

36 Tarugo 4mts UND 150 Rs 4s,33 Rs 6.8oo,oo

37 Regua 4mts DZ 40 RS 70,33 Rs 2.813,33

38 Ripão 4mts DZ 40 Rs 67,00 Rs 2.680,00 \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SEcRETARIA MUNrcrpAL DE ADMtNtSTRAçÃo E pLANEJAMENTo - sEMAP

Equipe de Pregão

39 Tinta semibrilho 16lts LT 150 Rs 28s,oo Rs 42.7s0,00

40 Tinta PVA íSlts LT 100 RS 106,33 Rs 10.633,33

47 Massa Corrida 25KG LT 100 R5 71,33 Rs 7.133,33

42 Massa Acrilica 25KG LT 50 RS 115,00 Rs s.7s0,00

43 Lixa Massa 80 FL 2000 RS 1,2s Rs 2.soo,0o

44 Bacia com caixa acoplada branca UND 30 Rs 494,67 Rs 14.840,00

45 Assento sanitário branco UND 50 RS 38,67 Rs 1.933,33

46 Lavatório com coluna branco UND 30 Rs 247,33 Rs 7.420,00

47 Sifão simples 40 Pol. UND 100 Rs 10,25 RS 1.025,00

Engate flexível40 Pol UND 50 RS 6,00 RS 3oo,oo

49 Anel de vedação UND 30 Rs 14,25 Rs 427,s0

50 Tubo de descida 40 Pol UND 80 R5 22,67 Rs 1.813,33

51 Tubo de descida 32 Pol UND BO Rs 20,17 Rs 1.613,33

52 Tubo esgoto de 40mm UND 80 Rs 46,67 Rs 3.733,33

53 Tubo esgoto de 50mm UND 80 Rs 72,s0 Rs 5.8oo,oo

54 Tubo esgoto de 100mm UND 70 Rs 10s,33 Rs 7.373,33

55 Joelho esgoto 40mm UND 100 R51,,77 Rs 176,67

56 Joelho esgoto 50mm UND 50 Rs 4,13 Rs 206,67

57 Joelho esgoto 100mm UND 50 Rs 8,2s Rs 412,s0

N.
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Equipe de Pregão
ruPLiiMlJl

lrrs. 4q a I

k@d58 TE esgoto 40mm UND í00 Rs 3,77 nS Ezo,oz

59 TE esgoto 50mm UND 80 Rs 8,38 nS ozo,oz

60 TE esgoto 100mm UND 100 RS 16,s8 RS 1.6s8,33

67 Luva esgoto 40mm UND 30 Rs 2,75 Rs 82,s0

62 Luva esgoto 50mm UND 30 Rs 4,25 Rs 127,s0

63 Luva esgoto 100mm 50 Rs 8,48 R$ 424,77

64 Cola para cano 17GR UND 150 R5 6,33 Rs gso,oo

6s Cabo flexÍvel2.5mm MT 4000 Rs 3,2s Rs 13.oo0,oo

66 Cabo flexÍvel4mm MT 2000 Rs 4,e6 Rs 9.913,33

67 Cabo flexÍvel6mm MT RS 7,10 Rs 21.300,00

68 Cabo flexível 1Omm MT 2000 Rs 11,70 Rs 23.400,00

69 Cabo flexÍvel 16mm MT 500 Rs 1e,18 Rs 9.s91,67

70 Cabo flexível25mm MT 200 Rs 32,s8 Rs 6.s16,67

7t Cabo flexível35mm MT 200 Rs 4s,90 Rs 9.180,00

72 Cabo paralelo 2x1.5mm MT 1 000 Rs 19,00 R5 19.000,00

73 Cabo paralelo 2x2.5mm MT 2000 RS 6,82 RS 13.633,33

74 Plafon N branco UND 500 RS 7,25 Rs 3.52s,00

75 Carro de mão UND 70 Rs 231,67 Rs 16.216,67

76 Pá com cabo UND 50 R5 82,33 Rs 4.116,67

77 Enxada com cabo UND 30 Rs 81,00 Rs 2.430,00

78 Bota bico de aço No 38 PAR 12 Rs 96,33 Rs 1.1s6,00

&

UND
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Equipe de Pregão
ICPL/PMLJ t

lrrr.4q? I

heh
79 Bota bico de aço No 39 PAR 24 RS 96,33 Rs 2.312,00

80 Bota bico de aço No 40 PAR 24 Rs 96,33 Rs 2.312,00

81 Bota bico de aço No 41 PAR 24 Rs e6,33 R5 2.312,00

82 Bota bico de aço No 42 PAR 24 Rs e6,33 RS 2.312,00

83 Bota bico de aço No 43 PAR 12 RS e6,33 Rs 1.1s6,00

84
Bota sete léguas de borracha No

38
PAR 12 Rs 88,33 RS 1.060,oo

85
Bota sete léguas de borracha No

39
PAR 24 RS 88,33 Rs 2.120,00

86
Bota sete léguas de borracha No

40
PAR 24 Rs 88,33 Rs 2.120,00

87
Bota sete léguas de borracha No

41
PAR 24 Rs 88,33 R5 2.120,00

88
Bota sete léguas de borracha No

42
PAR 24 R5 88,33 Rs 2.120,00

89
Bota sete léguas de borracha No

43
PAR 12 Rs 88,33 Rs 1.060,00

90 Escada de alumínio 7 degraus UND 6 R5 393,33 Rs 2.360,00

9L Escada de alumínio 12 degraus UND 6 RS 876,67 RS s.260,oo

92 Forro pvc MT 800 Rs 27,00 RS 21.600,00

93 Perfiltipo U VR 300 Rs 28,67 Rs 8.600,00

94 Abraçadeira para cano 50mm UND 30 Rs 20,58 Rs 617,s0

95 Abraçadeira para cano 60mm UND 40 Rs 21,28 Rs 8s1,33

96 Rolo de la extra 23cm UND 70 R5 64,67 Rs 4.s26,67

97 Rolo de la 1Scm UND 30 Rs 10,6s Rs 319,s0

98 Garfo para rolo UND 50 Rs 6,s0 Rs 32s,00

99 Pincel2 UND 50 RS 7,33 Rs 366,67

1"00 Pincel 3 UND 50 Rs 10,65 Rs 532,50

101 Thinner UND 50 Rs 21,6s RS 1.082,s0

1.02 Fio de nylon 3mm roçadeira MT 4000 Rs 1,47 RS s.866,67

103 Lamina para roçadeira UND 30 Rs 63,00 Rs 1.890,00

704 Vassoura jardim 18DT UND 50 Rs s1,67 Rs 2.s83,33

105 Caixa d'água 1000 LTS UND 10 Rs 396,33 Rs 3.s63,33

N
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106 Caixa d'água 2000 LTS UND Ã Rs 1.3s8,33 R$ 6.791,67

107 Caixa d'água 3000 LTS UND 3 Rs 2.47s,00 Rs 7.42s,00

108 Caixa d'água 5000 LTS UND 3 Rs 3.740,00 Rs 11.220,00

109 Lona preta 4x100 preta IVIT 500 Rs e,6s Rs 4.82s,00

110 Caixa de descarga branca UND 80 R$ 48,33 Rs 3.866,67

717 Quadro de dist. 16 a 24 DISJ UND 7 Rs 497,00 Rs 3.479,00

Itz Disjuntor mono 20 amperes din UND 50 Rs 10,s8 Rs 529,17

113 Disjuntor Bifásico 40 amperes din UND 40 Rs 22,s8 Rs e03,33

114
Disjuntor Trifasico '100 amperes
nema

UND 20 Rs 133,00 Rs 2.660,00

11s Tijolos 6 furos UND 30000 RS o,6s Rs 19.s00,00

116 Fechadura externa UND 1 00 Rs 6s,33 Rs 6.s33,33

7t7 Fechadura externa colonial UND 50 Rs 119,67 Rs s.983,33

118 Dobradiça2.112" CT 50 RS 9,2s Rs 462,s0

719 Dobradiça 3" CT 50 Rs 11,e8 Rs 599,17

1.20 Dobradiça 3.1/2" CT 70 R5 14,17 Rs 991,67

121. Fita crepe 25x50 UND 200 RS 6,33 Rs 1.266,67

L22 Fita isolante 3m 20mts UND 70 RS 9,e2 Rs 694,17

723 Chapa galvanizada 60cm MT 70 Rs 194,67 Rs 13.626,67

!24 Chapa galvanizada 1.00mt MT 60 R5 541,00 Rs 32.460,00

725 Barra roscada 3/8 UND 100 R5 13,e2 Rs 1.391,67

126 Porca sextavada 3/8 UND 2000 RS 0,33 Rs 666,67

727 Bandeja para pintura UND 50 Rs 10,6s Rs s32,s0

728 Martelo UND 30 Rs 48,33 Rs 1.4s0,00

1.29 Picareta com cabo UND 30 Rs 124,33

130 Serra Circular UND 5 R5 816,67 Rs 4.083,33

131 Disco Serra Circular UND 100 Rs 53,00 Rs s.300,00

132 Furadeira Y, cv UND 5 Rs s91,67 Rs 2.9s8,33

133 Arruelas 3/8 UND 2000 RS 0,32 Rs 633,33

rsi&h:i
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ffil1.34 Compensado 4mm UND 150 RS es,oo Rs 14.2s0,00

13s Compensado 6mm UND 150 Rs 11,s,67 Rs 17.3s0,00

136 Compensado 20mm UND 70 R5 223,67 Rs 1s.6s6,67

137 Cerâmica lajota IMT 500 Rs 43,37 Rs 21.683,33

138 Argamassa ACll PCT 400 Rs 22,s8 RS 9.033,33

139 Rejunte branco PCT 200 RS 6,00 Rs 1.200,00

740 Lixadeira angular 70OWTS UND 10 RS s43,33 Rs s.433,33

741 Tomada 2P+T branca UND 500 Rs 6,58 Rs 3.291,67

142 lnterruptor branca UND 300 Rs 6,s8 Rs 1.975,00

743
lnterruptor branca + tomada
branca

UND 300 Rs 11,e8 Rs 3.s9s,00

744 Colher de pedreiro UND 20 Rs 36,67 RS 733,33

145 Luva para construção civil UND 700 nS s,oo RS 3.920,00

146 Protetor auricular PAR 700 Rs 4,97 RS 3.476,67

Valor total
RS 981.550,50 (novecentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta

reais e cinquenta centavos)

q
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ANEXO II

MODETO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:
Nome do Representante Legal:_RG

Pregão Eletrônico ns 12022- Registro de Preços

ITEM VALOR UNITARIO
VALOR

TOTAL

1. Prazo de validade da proposta não inferior a 50 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do

certame, caso não seja indicado, será considerada de 50 (sessenta) dias corridos.

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

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

como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura

venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

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

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

Contratante.

5. O valor da proposta é de R5-, nos termos acima.

Cidade/UF, _ _ de de2022

MARCAESPECTFTCAçÃO UNIDADEQUANT

VALOR TOTAL

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

\
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H&tANEXO lll

MINUTA DE CONTRATO N9 12O22-PMU

TERMO DE CONTRATO DE AQUl5lçÃ('

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIC

DE LARANJAL DO JARI E A EMPRESA

PARA OS FINS

ABAIXO DECLARADOS.

pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como CONTRATANTE' i

MUNIcíplo DE LARANJAT Do JARí, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Tancredr:

Neves ns 2.605, bairro Agreste, Laranjal do Jari/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 da Cédula de

ldentidade np 274636 e do CpF ne 620.367.852-04 e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nt'

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede xxxxxxx, n9 xxxx Bairro xxxxxxxxxxxxxx, cidade, UF, neste ato representado pelo, sr(a)

xxxxxxxxx , portador da carteira de ldentidade n.9 xxxxxxxxxxxxxxxxxx e cPF n.9 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dOravantt'

denominado(a) CoNTRATADo(A), tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.s 208.067/202r e en

observância às disposições do art. 37, inclso XXI da Constituição Federal, pela Lei ne 8.666, de 2U0611993, legrslaçãr

correlata, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente coNTRATo, mediarrte a '

cláusulas e condições aseguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente aquisição tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aqr'rsiçãc

de Material de construção, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Terrno dt

Referência - Anexo I do Editaldo Pregão Eletrônico-sRP n"- 04212021-PMU.

cúusuLA SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo coMPLEMENTAR

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

estabelecido no ato convocatório, do pregão Eletrônico-sRP ns }4212O22-CPLIPMU, e na proposta firmada pela

CONTRATADA, constante no processo Administrativo n.s 208.1}512O22-SEMAP/PMLJ, 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 DorAçÃo onçeueNTÁRlA

4.1. os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da secretaria Municipal de obras e serviços

públicos-SE;NF de Laranjal doJari do exercício de702l-Ação: 2028- Natureza da despesa: 3390.30.00.00- Material de

Consumo; Fonte de Recursos: 0010000'

cúusuLA QU]NTA - DO PRAZO, TOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO.

5.1. O local da entrega deverá ser na Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari sito a Avenida Tancredo Neves, ns 2 605

Bairro Agreste - Laranjal do Jari - 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 
,§t

instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso venha a ser constatado pela Administração nãc \
estar em conformidade com as referidas especificações'
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5.4 - Os itens serão solicitados através da emissão dos pedidos, onde serão especificados todos os itens a

entregues.

5.5. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

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

especificações constantes da proposta da empresa-

5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente acer:açãc

mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes;

5.6. Confirmado o atendimento das especificações e condições estabelecidas neste lnstrumento, o item será rer ebidc

definitivamente e líberado para pagamento.

CTAUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAT E DAS CONDIçÔES DE PAGAMENTO

6.1. O valor estimado global deste Contrato é de RS xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens e valores un'tário''

abaixo:

6.2. O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento, mediante r-

processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria Municipal, de Finanças.

6,2.t. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por 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 Trabalho (CNDT);

6.2.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada n;r

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 cje descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer ctebitrr

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

6.4. Nenhum pagamento 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 oLr

correção monetária do valor inicial.

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

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

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

EM=lxNxVP,onde:

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

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6o7o1'

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

cúusurA sÉTrMA- DAS oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE

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

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

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

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

7.5. Definir em todas as solicitações o detalhamento das especificações dos itens;

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

pela CONTRATADA.

E-
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cúusuLA orrAVA - DAs oBRlcAçÕEs oA CoNÍRATADA

g.l. Entregar os itens no local indicado pela SEINF, nas quantidades e especificações solicitadas, obedecendo os crrtérior

estabelecidos em Editãl;

g.2. prestar todos os esclarecimentos solicitados pelã SEINF relativos aos itens adquiridos, providenciando toda e ql].rlque

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 traballrrstas

previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos, contribuiçóes de qu rlq ue

natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessária5 à perfeita disponibilização dos itens contratados;

8.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscali2ação por parte da SEINFi

g,5. providenciar parâ que, no ato da entrega dos itens, os mesmos estejam embalados de forma adequaca, n'r

quantidade estabelecida na Ordem de Serviço, visando evitar qualquer dano no transporte;

g.6. Não transferir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Administração.

desde que assuma totãl responsabilidâde pela d ispon ibiliza ção dos mesmos;

8.7. Apresentar nota fiscâl/fatura dos itens;

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

de assumir as atividades conÍorme o estabelecido.

cúUsULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCATIZAçÃO

9,1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico ne 021/2021'PMD

estão previstos no Íermo de Referência, anexo I do respectivo Edital:

9.1.1 Nos termos do art. 67 dã Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante da Administração para acompânhar e

fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execuÇào dc

serviço e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

9.1.2.Asdecisõeseprovidênciâsqueultrapa5saremacompetênciadaComissão,deverãosersolicitadasaosseu!
superiores em tempo hábil para a adoção das med id as convenientes;

g.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsa bilidade da contratada, inclusive perantt

terceiros.porqualquerirregularidade,aindaqueresultantedeimperÍeiçõestécnicasouvíciosredibitórios,e,na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conforrr idadÉ

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

cúusuLA DÉclMA - DA MANUTENçÃo Do EqultíBRlo EcoNÔMlco'FlNANcElRo

10. 1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art.65, inciso ll, alinea "d", da Lei Federal ne 8 666/9J

e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrâto. os preços ajustados entre as parte '

podárão ser alterados, mediante o instituto do REEQUItÍBRIO ECONÔMlco FINANCEIRO, quando devidament€'

comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequencia5

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortutto ou

fatodoprincipe,configurandoáreaeconômicaextraordináriaeextracontratual,quenestecasoseráformalizadopo,
ADITAMENTO;

10.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, 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 econônrico ''

para que o valor disponibilizado peia Administração, para estes gastos, esteja compatível com os valores de mercado'

10.3. Nos casos de vâriação de preços Íornecidos pela empresa, o instituto utilizâdo também sofrerá REAJUSTAMENTO'

i"r"uJo nu r"ri.ç;o do ÍNDtcÉ DE áREços Ao coNsuMtooR AMPLo - lPcA, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se

em consideração o peÍíodo compreendido entre a data limite de apresentação do preço proposto pela empresa e d data

em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reaiuste' pÉrante

a devida comprovação dã emPresa;

10.4. Os valores referentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, poderão ainda sofrêr acRÉsclMos

OU sUPREssÕÊs, nos seguintes ca5os:
N
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10.4.1, Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de sobrevrr

,CÉDilIJ
lrts,45Lt t

!Wh,"l
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditr,.,o d.

execução do âjustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos l,'rnror

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

10.4,2. Parâ menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando ocorrer L

fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5e, da 1ei8.666/93;

10.5. As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACnÉSCtiUOS em pêrcentual de 25%, somente poderão ocorre dpo

01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do REEQUILÍBRIO ECONCIvIIC(

FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de suâocorrência.

cúusuu oÉctua pRTMEtRA - Do REAJUSTE oE PREços

11.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 1.2 (doze) meses d.r dat.,

de apresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

11.2. O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOF

AMpLO - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço proposto e adjudicado pela Administração e a datê

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 ns 10.192/01, 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 ela se referir, se assim couber.

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

do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as dispo5içõe5

contidas no § 3-o da Lei ne 10.192/01, e, no que com ela não conflitârem, da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993.

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

cúusuTA DÉcIMA SEGUNDA - DAS VEDAçÔES

12.1. É vedado à CONÍRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

cúU5UtA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ATTERAçõES

13.1. Este contrãto poderá ser alterãdo em qualquer dâs hipóteses previstas no art.65, da Lei n.e 8.666, de 21 de jut lro d,

1.993.

cúUsUI.A DÉcIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato poderá ensejar suas rescisão, nos ternlo'
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 amplâ defesa, sendo que

depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de Os(cinco) dias úteis para se maniÍestar e produztr

provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONÍRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

14.1.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRAÍADA, o CONTRATANTE poderá reter

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

CúUSUIA DÉcIMA QUINTA - DAS SANçÕES E PENATIDADES

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

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo estabelecido, não

aceitar ou retirar a nota de empenho;

b) Apresentar documentação falsa;

C) Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decorrênciã da contratãção;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

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

N\
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g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) f izer declaração falsa;

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 n

8.666193.

15.3. A CONTRATADA, quando cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem preluízr

das demais cominações legais, às seguintessanções:

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

k) multa moratória de 0,5%o (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato en

desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de t5% (quinze por cento) sobre o valor d;r

parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

l) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
e pela recusa em retirara Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhrda n<;

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outra:
sanções legalmente previstas;

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

forma proporcional à obrigação inadimplida;

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

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

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

Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cincoanos;

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 reabilitação perante a própria autoridade que aplicou.r
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

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

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

tributos;

f) 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 sanções poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serenr

efetuados.

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

contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.s 72.846173 (Lei Anticorrupção), e,

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei ne 8.666193 e na Lei ns9.784/99.

t5.7. A aplicação das penalidades é de competência doCONTRATANTE;

15.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, cevera

considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidadesconstatadas;

15.9. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de

sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base

no artigo 45 da Lei n.s9.784/99.

15.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia

prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobradojudicialmente.

15.11. Aplicada a penalidade de multa, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 3C N
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dias, contados da notificação.

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

do contrato.

cúUSUtA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS

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

n."- lO.52Ol2O02 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.e 8.078/1990 -

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cúusulA DÉcrMA sÉTrMA - DA puBLrcAçÃo

17.t.O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos Diários Oficiais da União e/ou do Município de L;iranja

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 ns 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

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

invocável.

Para firmeza e validade 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.

Laranjal do Jari-AP, xx de xxxxxxxxx de 2022

MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO

Prefeito Municipal de Laranjal do Jari

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

7
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MINUTA DAATADE REGISTRO DEPREçOS n.'J2O22

Aos_dias do mês d do ano de- o MUNICíptO Of LARANJAL DO JARI, Pessoa JurÍdica de Direilr
Público lnterno, inscrito no CNPJ sob ne ,

sede administrativa à n"_,

conl
neste ato

representado pelo Prefeito Municipal Sr' doravante denominado simplesmente de ÓnCÂo

GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado atraves do PREGÃO

ElEfnÔrutCO N"J2O22-SRP, em face da classificação das propostas apresentadas pela(s) empresa(s) abaixo
qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORA(S) que assumem o compromisso de fornecimento, n",
condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de........., especificado(s) no(s)

item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão Eletrônico ne ........../22. , que é parte

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.1. O preço regístrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas

na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (rozõo social, CNPJ/MF, endereço, contotos,

Morco U nidade Quantidade Valor UnitárioEspecificaçãoItem

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

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 ns 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 fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais 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 reglstro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

N.
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4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada iten-,

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 participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em ate
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivaçã",
da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão nãoparticipante.

\7 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada

6.1. DA REVrsÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

6.1.1 Os preços registrados poderão 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 n" 7.892/1.1,

obedecendo ao seguinte:

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

solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor 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 negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido, respeitados os contratos já
firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações 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 demonstrenr
que o mesmo não pode cumprir as obrigações 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.

5.1.3. 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.

5.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do

Município.

DA DAAIA
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6.2. DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

6.2.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia defesa, no:,

termos do Decreto n' 7.892/t3:

| - pela Administração quando

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na legislaçã,r
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 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.s 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;

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

ll - pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

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

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, 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.Éda competência do órgãogerenciadora 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 participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

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

Decreto ng 7.892/2073, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do

fornecedor.

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações oa

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no

Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

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

e

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

Proponente

Cidade/UF,_de-de 2022

\

IWWW#W

W8,


