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PREFEITURÂ MUNICIPAT DE I.ARAÍ{'AI. DO 
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tqui!,e de PreSão

EDITAL
PREGÃO ETETRôNICO SRP N9 OOV2O22 . CPVSEMAP

PROCESSO Ne 212.10v2021 - SEMED/PMU

O Municipio de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade PREGÂO, sob a forma EIETRÔN|CÂ do tipo MENOR PREçO POR LOTE, objetivando o REGISTRO

DE PREçOs, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de Materiais de Limpeza para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Laranjal do Jari,

de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência Anexo I deste
Edital.

1.1. A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024, de 20 de

setembro de 2019, do Decreto ne 7.746, de 05 de junho de 2072, do Decreto ns 7 .892, de 23 de laneiro e 2013, da

lnstruçâo Normativa StTl/MP ne 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril,
de 2018, da Lei Complementar n'123, de 14 de dezembro de 2005, do Decreto n" 8.538, de 05 de outubro de 2015,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n-o 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 Pregoeiro, com ê utilização de sua chave de

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

tNÍcto DE RECEBTMENTO DAs PROPOSTAS ú /Alú22às OAhO0m in - Horário de Bra5ilia

ABERÍURA DAS PROPOSÍASt 26lOfl2@2às 08h00min - Horário dê BrasÍlia

lNícto DA sEssÃo DE DtSPUTA DE PREçOS 26lOL 12O22às09h30min - Horário d€ Brasília

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

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

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

modo de disputa ABERTO.

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 pÍimeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e

local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário inÍormada 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 ê este Edital no site

www.licitacoes-e.corD.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipãl de Laranjal do lari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do lari - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Hoíário de atendimento ao público: oShoomin às 13h0omin, de segunda a sexta-fêira.

c) Referência de tempo: Horário de Bretília/DF

&

1. DA UCITAçÃO

2. DO €Í{DEREçO, mTA E HOúR|O DO CERTAME

3. OO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔÍ{ICOUTII"IZADO

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.
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Equipe de Prêgâo

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

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

5.L. Anexo I Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;
5.3. Anexo lll - Minuta da Ata de Registro de Preços;

5.4, Anexo V - Minuta do Contrato

6.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREçOS, do tipo menor preço por lote, consignado em Ata, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Laranjal do lari, de aco.do com as

especificações, quêntidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

6.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as contratações nas quantidades
estimadas no Termo de Referência - Anexo l, ficando-lhe facultada a utilização de outro5 mei05, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo êssegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

8.1. Poderão panicipar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste Edital e que
estíverem 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 tstrangeiras que nào Íuncionem no pars;

8.2.3 Punidas com suspen5ão do direito de licitar e contrêtar;
8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas para licitar ou contratar com a Administração Pública

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

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

acesso ao sistema eletrônico (§ 1s, art. 9.s do Decreto n.s 70.024/2079l,, 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 credenciêmento 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 tÍansaçôes inerentes a este Pregão.

9,3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do srstema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

a

6. DO OAJEÍO

7. DA DOTAçÃO ORçAM EÍtrÍÁRtÁ

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à contê dos Recursos da:

7.1.1. Órgao/UO: 11212 - Fundo \4unicipal de Educação.

7.1.2. Ação: 2033 - Manutenção do Fundeb 40%

7 1.3. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 - Ny'aterial de Consumo

7.1,.4. Fonte: 1160040

s. DÀ§ co§orÇôã§ prÂA lÂ*ÍtdPtçÂo

9. DO CRÊDÊNCIAM€NTO: AP|"ICAT|VO UCTTAçÕE§"!
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danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros

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

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ne 038/2021, mediante a inserção e monitoíamento de dados gerados ou transÍeridos para o

aplicativo llcltoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil 5.4., 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 Eanco do Erasil e apenas na data e horário previstos para a
abertura torna-se publicamente conhecidas.

10.6. Os interessados poderão anexar a proposta através dê opção "Oferecer Propostas", em arquivo5 no formato do
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 requisatos de habilitação e proposta sújertãrá a

licitante às sanÇôes previstas neste Edital.

10,8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como fiÍmes e verdadeiras suas pÍopostas e lances.

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

10.10. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, paía 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 ãtividade sejã compatível com o objeto desta
licitação.

10.12. Não poderão participar desta licitação os intere5sados:

a) proibidos de participar de licitaçôes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

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

c) estrangeiros que não tenhêm representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
ad m in istrativa ou .iud icialmente;

d) que se enquadrem nas vedaçóes previstas no artigo 9e da Lei no 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.r.. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuições

a) coordenar o processo licitatório;

0

Í

10. DA PARflCTPAçÃO

11. DO REGUI.AMENTO OPERACIONAL OOCTRTAME
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b) receber, examinar e decidlr as impugnaçôes e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável pela
elaboração;

c) conduzir a sessão pública na inte.net;

d) veriÍicar a conformidade da proposta de preços com os Íequisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

el 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;

i) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

5Ua

12. Do pEDrDo DÊ ÊscraRtcrMENTos E tMpu6NAçÃo Ao EDtrAt-

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

12,3. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

12.4. A impugnação poderá ser realizêda por Íorma eletrônica, pelo e-mail cpl,pmli@hotmail.com, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.505 - Bairro ABreste - Laranjal do Jari - Amapá -
cEP 68.920 000.

12.5. Caberá ao Pregoeiío, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de ReÍeÍência e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

12.7. As impugnações e pedidos de esclârecimentos não suspendem os prêzos previstos no ceTtame

12,8. A concessão de efeito suspensivo à impugnêção é medida excepcional e deveÍá ser motivada pelo 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 impugnêções protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração

13. DÂ APRESENTAçÃO DÂ§ P*OPOSTÂS E DOCUMENTOS t}E HÂBIIITAçÃO

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

13.5. Ate 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 ãpós a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 5eíão
disponibalizados para avaliação do pregoeiro e paÍa acesso público após o encerramento do envio de lances.

I
14.1,4 abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horáÍio e

local indicado5 ne5te Edital.

14.2.O Pre8oeiro 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 dê proposta eletrônica no "Licitoções-e" qualquer tipo de caractere especial identificador
da empresa para fins de garantia do anonimato da fase competitiva.

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

14.4.4 desclassificação será sempre Íundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

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

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

lances.

14.7.O 5istema 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 imediatêmente informados do seu recebimento e do valoÍ consignado no registro.

14.9.A disputâ ocorrerá pelo valor TOTAI do Lote.

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

regrâs estabelecidãs no Edital.

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

14.12. O intervalo mínimo de diferença de valores êntrê os lances, qu€ incidirá tanto em relâção aos lances

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

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 inferlor a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.

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

a

14. DA ÀBÉRÍURA DA SESSÃO, CrÀ§rFlCÂçÀO DAS PROPOSTAS E FORMUTAçÃO DE LANCES
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apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.15.4 etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minuto5 e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

14.15.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocoríera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perÍodo de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 5essão pública encerrar-se á

automaticamente.

14,18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

14,19,Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

14,20,Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance

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

14,21.Ao formular seu lance, o licitênte 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 licitêção, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.

14.22,O Pregoeiro poderá anunciaÍ o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da

sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação do lance de

menor valor.

14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitacão,
permênecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pre8oeiro, bem como eventual negociação de

valores. Nesta etêpa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilateral.

14.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Prêgão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

14,25, Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação 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 Laranjal do lari, 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.-o 123/2006 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. SeÍá desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas - ME e às

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

houver ultÍapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 39 da Lei Complernentar ne 123 de 14 de dezembro
de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefÍcios previstos na referida lei.

h\q
15,3.1. A utiliração indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 123/2006 configura fraude ao
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certamê, sob pena de ser dêclarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos
do ltem - sANçÕEs.

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 aiguma restrição.

15.5, Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cincol dias

litCi§, 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 ê regularização da documentação, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispôe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e 123/2m6, com a redãção dada pela Lei Complementar n.e

747/2OL4;

15.6. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo da5 sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.556, 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.

1S.7. Será assegurado como critéÍio de desempatê a preferência de contratação para as Microempresas ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme e5clarecimentos abaixo:

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

de Pequeno Porte - EPP sejam iguajs ou até 10% (dez por centol superiores à proposta mais bem cla5sificada;

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

15.8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementaí n.p 12312ú6, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma:

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 §§ 19 e 2s do art.44 desta

Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

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

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

15.10, O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.U. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramênto dos lances,

sob penê 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 parágÍafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e 1o.o24120l9.

a

l- 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 Íavor o objeto
licitado;

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

encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 19 e 2s do art.44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os lances eventualmente ofertados,
devendo e5tar 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 VALIDADE DE, NO MíNlMO,60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a abertura da presente
licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á âceito o prazo citado nesta alínea.

b) PREçO UNITÁR|O E ÍOIAL PARA O OBJETO LICITADO, fixo e irrea.'ustável, limitado a 02 (duas) casas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAçÃO no coípo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes êo objeto
licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do

fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implicará em declaraçâo de que todas as despesas já estão
inclusas.

d) RAZÃO SOClAt, ENDEREçO, telefone/fax, número do CNPI, bãnco, agência, número da conta-corrente;

16.3, O encaminhâmento 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 eÍetuadas em seu nome no 5istema 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 dedesclassiÍicação.

15.6. Os píeços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deve.á preencher

as informações no campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil,

sob pena de desclassiÍicação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociais,

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

indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

16,7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo nos casos de
ajustes de valores, apôs o encerramento dâ 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, encaÍgos em geral e lucro em relação ao preço final.

17, DO JULGAMENTO DAS PROPOSÍAS

17.1. Para julgamento e classificação da5 propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo valor total
do Lote.

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

ao preço estimado para a contratação, estipulado dentÍo dos preços apresentados no mercado, constante no Termo de

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

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o PÍegoeiro poderá negociar com a licitante para que seja

obtido preço melhor.

a

17.3. Se a proposta não Íor aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examrnará a

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

atenda o Edital.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumpflmento dos requisitos de habilitação,
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o Pregoeiro anunciará a licitênte vencedora

17.5. A ata da sessão públicê 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 compÍeensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública do Pregão.

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 condiçôes 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. Cônsultâ Consôlidâde

apf .apps.tcu.gov.bÍ/).
de Pessoa .,urídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes'

18.2, Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação à habilitação
jurídica, à regularidade Íiscal, 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) horês, sob pena de inabilitaÇão.

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

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

18.5, Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNP.I/CPF difeÍentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

18.6. Se o licitantê for a matÍiz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 5e o licitante for a filial,

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes

ao CN0 e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessascontribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins dê habilitação:

18.9. DEcLARAçóEs

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

70.520l2OO2, nos termos abaixoi

E

17.9. No lulgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas qLre não alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua valrdadê jurídica, mediante despacho Íundamentado, registrado em

ata e acessível a todos, atrlbuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18, OA HABTUÍAçÀO
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MODELO D€ DECLÂRAçÃO - ATENDIMENTO AOS REqUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art. 4e da Lei n.e 10.520/2002
PREGÃO ETETRÔNIC O N.9 -J 2022

nome da em reSa CNPJ n.9._, sediada à Íendereco comoleto), declara sob as penas da lei
que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico o.e J2O22, para a habilitação, quanto às

condições de qualificação jurídica, tecnica, econômico-Íinanceira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar
ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitãção constante do Edital ensejará aplicação de
penalidades à declarante.

Local e data
Nome / número do C.P,F do Declarante ou Representante legel da Empresa (Assinatura]

Carimbo do CNPJ

b) Declaração de não utilização d€ mâo de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358102 e ao lnciso XXXlll,
do Art.79 da Ct, nos termos abaixo:

MODELO DE DECLÂRAçÂO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
pREGÃO ELEÍRôNtCO n.e _J2O22.

nome da em re5a inscrita noC.N.P.l. n.e. , por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr.(a) -- portador(a) da carteira de ldentidade ne órgão expedidor- e do CPF ns

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do atl. 27 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,
àcrescido pela Lei n-e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, peri8oso ou insalubre e não emprega menol- de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalaÍ a ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representantê Letal da Empresa (Assinatura)

18.10. HABTUTAçÃO JURíDrCA

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

da respectiva sede.

c) No caso de sociedade simplesi inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juíídicas 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 pelà Junta Comercial ou pelo Registro

Civil das Pessoãs Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 3e da Instrução Normativa ne 36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de
Registro do Comercio - 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.

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

18.11. DA REGULARIDADE FISCAT E TRAEALHISTA

?6

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 admanastradores, acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

a

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
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b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Cróditos
Tributários Federais e à Divida Ativa da União expedida conjuntãmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

{RFS) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionêl (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de

outubro de 2014, abrangendo as contribuições previdenciárias;

cl CertiÍicado de Regularidade do Fundo de carantia por Tempo de Serviço - CRt, emitido pela Caixa Econômica

Federal;

d) Certidão Negativa de Debitos ou Cenidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda ESTADUAL da sede do

licitante;

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com EÍeito de Nêgativa com a Fazenda MUNICIPAI- da sede do
licitante;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDI nos termos do Título Vll - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.q 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.

18,11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
(çg§ cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o pÍoponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regulârizãção da documentação, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,

conforme dispõe o art. 43, § le da Lei Complementar n.s 123/2006, com a Íedação dada pela Lei Complementar n.s

147 /2014:

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 nq 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 Iicitação.

18.12. QUAUflCAçÃO ECONÔMrCA E FTNANCETRA

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

nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar no próprio texto data de valtdade

diÍerente;

18.13. QUAUFTCAçÃO TÉCNTCA

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

comprove{m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termo5 de caracteristicês técnicas e

quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem estaÍ explícitos: a empÍesa que está

fornecendo o atêstado e o responsável pelo setor encarregedo do obieto em questão.

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

19. OA IÍiITERPOSIçÃO DERECUR§O

19,1. Declarada a vencedora, qualqueí licitante poderá, no prazo de (02 duas) horas, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recorer.

19,2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias pãra

apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletÍônico, havendo campo específico para esse

a
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19.3, Os demais licitantes, caso hajâ interesse, poderão apresentaí seus memoriais também por meio eletrônico, no
prazo de 03 (tÍês) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes âssêgurada vista imediata dos autos.

19.4. 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.

19.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá eÍeito suspensivo.

19,6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

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

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

OE LICITACÃO: Avenida Tancredo Neves, nq 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000

19,9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro adjudicará o objeto e a

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

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

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

examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até apuÍaçào
de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se

for o caso, celebrar o Contrãto.

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

PREÇOS, deste Edital.

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

convocação, para compêrecer perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO a fim de assinar a Ata de Registro de

Preços.

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

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

10% (de2 por cento) sobre o valor total da contratação constante da proposta comercial êpresentada.

21.4. o prazo mencionado acima podeÍá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pela

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

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

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

cancelamento do re8istro do preço do item para este fornecedor.

21.6. Os demais licitantes clas5iÍicados neste processo, em oÍdem crescente de preço proposto por item, poderão seÍ

convocados para compor a Ata de Registro de Preços, na condação de aceitarem os preços do primeiro colocado em

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

20. DA ADJUDTCAçÃO r HOMO|-OGAçÃO

21. DAAS5INAIURA E VALIDADE DA ATA DE N€6§TRO DE PREçOs

a
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cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente

21,7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condiçôes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para Íazê-
lo em igual prazo e nas condições propostas referentes à sua classificação, ou revogar a licitação, independentemente
da aplicação das sANÇÔEs previstas neste Edital.

21.8. A Ata de Registro de Píeços terá validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis, conforme art. 12 do Decíeto ne

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

22. DAATAOE REGTSTRO OE pREçO§ Ê DOS ÓRGÂOS TNTEGRANTÊS

22.2. A Ata de Registro de Preços elaborada conforme o Anexo lll - Minuta da Ata de Rêgistro de Preços, seíá

assinadê pelo Representante da Secretaria Gestora, pelo Prefeito e pelos representante5 de cada um dos fornecedores
legalmente credenciados e identificados.

22,3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de preços dos licitantes

vencedo.es da disputa.

22.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obraga a Administração a firmar as contratações que

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

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

22.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do íegastro,

quando o preço decorrente de procedimento de licitação for igual ou superior ao registrado.

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

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

22,7. As empresas detentora5 de preços registrados ficarão obrigada5 a fornecer os itens licitados aos participantes do

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

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

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

da aplicação de p€nalidade adequada, conforme previsão no item Sanções.

22.9. Em atendimento ao disposto no § 4s do art. 22 do Decreto n.s 7.892/2013 alterado pelo Decreto n.s 9.488i20f8, o
quantitativo decorÍente das adesôes à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

22.10. As adesões às atas somente podeíão seÍ efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após ã autorizâção

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

o prãzo de vigência da ata.

22.11. Em decorrência da assinatura da Ata, a s€cretaria Municipal participante poderá efetuar pedidos ao fornecedor
com o preço re8istrado, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos:

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

ll- Comunicar mediante a instrução de processo, ao Orgão Gestor, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação,

eventuais irregularidades da empresa fornecedora, detentora do registro de preços.

22.12, Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por ór8ão ou entidadê

a

22.1. A SecÍetaria solicitante do objeto será o Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este Edital.
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solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme
disposto no § 3e do art. 22 do Decreto n.e 7.892/2013 alterado pêlo Decreto n.e 9.488/2018.

23. DA REvrsÃo E Do cANcELAMENTo Dos pREços R€GrsÍRADos

23.1. DA REvrsÃo Dos pREços REGtsrRADos

23.1.1 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 estabel€cido no Decreto 7.892/2073,
obedecendo ao seguinte:

al sempre que veriÍicar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicara e
solicatará 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 negociaçôes com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os

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

Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitaÍ a Secretaria Gestora do Registro de Preços a Íevisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigaçôes assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de
fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteÍação caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberâdo do compromisso assumido.

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

23.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassaí os praticados no mercado,
mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do

licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

23,1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisâo dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do

Município.

DO CANCÉLAMENÍO DOS PREçOS REGISTRADOS

23.2. Os preços registrado5 na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia defesa

| - pela Administração quando

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

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, poÍ qualquer dos motivos

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

d) o proponente que tenha seus preço' registrados e/ou o contratado, inJUstificadamente, não aceite reduzir seus

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

q

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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ll - pêlo proponente gue tenha seus preçor registrados quando

a) comprovar, mediante solicitação formal. que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas no
procedimento que deu origem ao r€gistro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou Íorça maior, que comprometã a execução

contratual.

24. DA EXECUçÃO, DA FISCAUZÁçÂO E DO GERENCTAMÊNTO DO OBJgtO

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

24,3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condiçôes de execução

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

24,4. 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.

24.5. No caso de desconformidades no fornecimento. local de entrega, aceite e recebimento, beneficiário do Registro

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

24,6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conÍormidade com as disposições contidas nos arts. 73 a 75,

da Lei 8.665/93. A Secretaria Municipal da Administração e Planejamênto rejeitará, no todo ou em parte, a execução

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

24.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor nomeado através

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

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

24.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrêncras
relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados;

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

a) Atestar as notas fiscais coríespondentes 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 Administrãção, relativos à execução do objeto e, em especial, na aplicação das

sanções e5tabelecidas;

d) Fiscalizar a execução do obieto contratado, de modo que seiam cumpridas integralmente
estabelecidas;

as condiçôes

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

t) Sustar os pagamentos das fatuíes, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer descumprimento do

Termo contratual;

24.1, Os fornecimentos que tiverem seus preços registrados serão eÍetuados âtravés da formalização contÍatual e
emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Gestora do Registro de Preços 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.

a
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g) Regastrar as ocorrência5 havidas, firmado juntamente ao p.eposto da CONTRATADA;

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

24.11. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comrssão deverão ser
solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

24.12. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluará ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela

completa e perfeita execução do objeto contÍatual,

25,1. O pa8amento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa, por meio
de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem cronológica
estabelecida pelo art. 5e da Lei n.e 8-666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da data de suê liquidação,
desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

25,2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta-corrente
indicada pelo licitante(s)vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente ceÍtificada pelo Contratante.

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

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

25.4. PaÍa fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal, atualizações das
certidõe5, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

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

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

MUNICIPAL da sede da licitante;

cl Certidão Conjunta Negativâ ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relatavos a Trrbutos
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
previdenciáriasj

d) Certidão Negativa de Débitos Trabãlhistas - CNDT;

25.5, Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquãnto houver pendência na documentação solicitada nos

itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de
penalidade ou inadimplênciê contratual.

25,6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta)
dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o vicio.

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

Contratada, sem que isso gere direito a âlteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou
paralisação da execução do objeto do Contrato.

25.8, Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado

25.9. o preço será Íixo e não sofrerá reajuste.

.a

25.r.0. O Munacípio poderá deduzir, do montante a pagaí, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratãda;

25. DO PAGAMENIO, DO REA.,USTAMENTO E DAS RETENçÕES
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25.11. Para eÍeito de pagamento,5erão computados apenãs os quantitativos efetivamentefornecidos

25.1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a 5ubstituir, imediatamente, os itens da licitaçào que
vieíem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto deste Termo;

26.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

andependentemente da aplicação das penalidades cabiveis, sem ônus para a Sec.etaria Gestora,

26.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela SecÍetaria Gestora;

26.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do Registro de Preços

deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) diês

úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias solicitantes ê solução definitiva da questãoi

26.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estarão sujeito à aceitação pela Secretaria
Gestora, quando solicitado poÍ esta, a qual cabe.á o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o
especificado neste Termo.

27.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO RÊGISTRADO

27,1.1. Durante a vigência da Ata de Re8istro de Preços, a Empresa deverá:

a) fornecer o5 produtos dentro dos padrôes de qualidade estipulados pela Secretaria 5olacitante, e aindâ de acordo
com a5 especificações constantes neste Edital e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos Íiscais 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 especificãndo todo o produto fornecido, com andicação 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 condiçôes de habilitação e de qualificação do produto exigido na licitaçãoi

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

info.mando ainda as possibilidades de Íornecimento em condições diferentes;

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

atender prontamente.

,) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem de alé 25oÀ (vinte e cinco
por cento)do valoÍ inicial atualizado do contrato.

k) Cumprir e fazer cumprir (seus p.epostos 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.e de telefone fixo, celular e fax, para que

a Secretaria Municipal de Administração e Planeramento mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secrêtaria Municipal de Administração e Planeiamento todas as alterações

eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

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

amposições técnicas ou de cunho adminrstrativo e legal.

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

d)

26. CONDrcÕES D[ R€CÊBTMENTO E/OU SUBSÍ|TUTçÃO

27. DAS OBRIGAçÔES E RESPONSÂBIIIDADESDAS PARTES
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p) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratante;

ql Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decoÍrente de culpa ou dolo,
durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo
CONTRATAME.

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

27.2. DEVÊRES OO óRGÃO GESTOR

27,2.1. 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 CONÍRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos;

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condiçôes estabelecidas;

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

f) designar representãnte com competência legal para proceder ao acompanhamento e flscalização dos fornecimentos.

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

estipulados.

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

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

i) permitir o livre acesso dos empregâdos da contratâda às dependências do Contratante para tratar de assuntos
pertinentes ao objeto contratado;

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

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

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

n) registraÍ as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitãr as providências necessárias.

28. DA FORMATIZAçÃO, VIGENCIA E ALTERAçÔEs DO INSTRUMENTO CONTRÂTUAI

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

28.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anteíror, nào

apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstÍumento Contrêtual ou na retirada da nota de empenho, ou

ainda, recusar'se a êssinar o mesmo injustificadamente, convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na

ordem de classificêção, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.

28.4. o píazo de convocação poderá seÍ prorro8ado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATAOA,

durante o seu tran5curso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Contratante.

28.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou nã retiíada da nota de empenho e quando da realização do
pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidôes atualizadas e a comprovação das condiçôes de

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

,$

28.2, A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou retirar da nota
de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos,
observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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29.1. Com fundamento no artigo 7e da Lei n-o 70.52012002 fiaaÍá impedido de licitar e contíatar com a Administração
Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demai5 cominaçôes legais, a licitante que:

29.1.1. Não assinâr a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

29.1.2. DeixaÍ de entregar documentação exigida no edital;

29.1.3. Apresentar documentação falsa;

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

29.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

29,1.6. Não mantiver a proposta;

29.1.7. Comportar-se de modo inrdôneo;

29.1.8. Fizer declaração falsa;

29,1.9. Cometer f raude fiscal.

29,2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:

29.2.1.Advertênciâ;

29.2.2.Multa de 0,5% ao dia, aplicadã sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos produtosj

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

29.2.4. Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da Empresâ

Proponente;

29.2.5. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o vêlor da ata, por descumprimento de outras obrigações previstas neste

Edital e seus Anexos.

30,1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justiÍicadas, poderá revogar a

presente licitação, em face de razôes 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 oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

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

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

31.1. A constatação, no curso da presente Iicitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos, contrários

ao alcance dos fins nela obletivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRlO PUBLICO para

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

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

8.666/93.

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

interessadas, desde que sejam atendidos o inter€sse da Administração, o princípio da isonomia, a finãlidade e a

segurança da contratação.

32.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que ampeça a realização do certame na data

q

,-il I \
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29. DAS SÂr{çÕES ADMTNTSTRATIVAS

30. DÂ REVOGAçÃO E ANU|.ÂçÃO DOCERTAMÊ

31, DA FRAUOE À IICITAçÂO

32. DAs DISPOSTçÕES GERATS
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marcada, a sessão será automêticamente transferida paÍa o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,

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

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

32.4. Reserva-se a Pregoeiro o direato de solicitar, em qualquer época ou oponunidade, informaçôes complementares

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

a) Adiada a data da abertuía desta licitação;

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

32.6. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-la, no todo
ou em parte, por razôes de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade,
de oficio ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação. o MUNIcíPlo DE LARANIAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos

para recebimento das propostas ou para sua abertura.

32.7, É facultado ao Pregoeiro ou a,Autoridade Superior

al Proceder consultas ou dili8ências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidêde e a segurança da

contratação;

b) Relevar erros Íormais ou simples omissôes 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;

32.10, Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão, necessariamente, motivos para

que se altere a data e o horário do Pregâo.

32.11. 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.

32.12. 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-sê o
prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

32.13, As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso Íortuito ou de força maior, seÍão

resolvidas pelo Pregoeiro ou pelâ autoridade competente, desde que pertinentes com o obieto do Pregão e

observadas a legislação em vigor.

32.14. Na contagem d05 prazos estabelecidos neste Edital, excluar-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento; só

se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE LARAN.,AL DO lARl.

c) Convocar a5 licitantes paÍa quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

32.8. 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.

32,9. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informaçôes adicionais, que se fizerem necessarias a

elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informaçôes constantes do
preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência minima de 02 ídois) dias úteis antes da data de abertura cia

sessão.

a
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33.1. Os casos omissos seÍão solucionacios diretamente pelo Pregoeiro ou Autorldade Competente, observados os

preceitos de direito público e as disposições de Lei n" 8.666/93. de 21.06.93. Lêi n." 10.520, de 17.06.2002, Decreto n."

3.555 de 08 de a8osto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n" 10.024. de 20.09.2019.

34.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o Íoro da cidade de Laranjal do.iari-AP,

com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Larânjal do JârilAP, 14 de janeiro de 2022.

r1q,{))

ENIVÂLDO BÂffiRO MACHADO

PREGOEIRO

33. DOS CASOS OMTSSOS

34. DO FORO
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PREGÃO ÊLETRôNrCO SRp N" OOU2O22 - pMU

ANEXO I

TERMO DE RETERENCIA

ÂPROVO O TERÍITO DE REFEREÍICIA iIOS TERMOS
OA LEI A666/93 E DEiIAIS TEGISLAçõES.

Em: JJ_

Antonina Soares Oliveira
Secíetána l\4unicipal de Educação

Dec 005i 2021-GA8/PMLJ

AQUISIçÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

I - OBIETO
O presente Íermo de Referenciâ tem por objeto o registro de preços para eventuâl aquisição de Materiais de Limpeza
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Creches e Escolas da Rede lúunicipal de Ensino de

Laranjal do Jari.

II - JUÍIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Educação - SEMED é responsável por articular e implementar no Município de laranjal do
.lari políticas educacionais, que implicam em escolhas e decisões. O referido termo à destin3do à aquisição de

matérias de limpeza, fazendo-se necessário a reposição de estoques do almoxarifado, afim de atender a demanda
desta Secretaria em suprir as necessidades básicas e imediatas das Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Quantidade
1900

720

&

Item De5crição Unidade
1 Água sanitária 1l ca txa

2 Álcool em gel 70% cx com 12 unidades de 1l carxa 600

3 Álcool liquido 70% cx com 12 unidades de 1l ca rxa 460

4 Balde 50

5 Balde 10 I unidade 500

6 Cera liquida incolor cx com 12 unidades de 750 ml catxa

7 Cesto de lixo de 151 u n idade 800

8 Cesto de lixo grande 861 3s0

9 Desinfetante cx com 6 unidades de 2l caixa 2100

Desodorizador para vaso sanitário unidade 624

11 Desodorizador spray para ambiente cx com 05 unidades caixa 400

t2 Detergente cx com 24 unidades caixê 600

13 Escova de cerda nylon oval u nidade 560

14 Escova paÍa vaso sanitário com suporte u n idade 460
15 Escovão de cerdas de nylon com cabo u n idade 2100

16 Esponja de lã aço/140 pct Bombril fardo 300

77 Esponja dupla face cx com 60 unidades caixa 300

18 Flanela 40x60 u n idade 2300

Fosforo maço 600

20 lsquejro a gás u n idade 1000

2l Limpa alumínio cx com 12 unidade5 ca txa 700

22 Lustra moveis cx com 24 unidades de 500 ml catxa 600

23 Luva Latex

24 Lona plástica 4 m de largura metro 700

t - ESPECTFTCAçÔES

j unidade I 480

unidade

10

19

par 1300
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IV FUNDAME NTO I"EGAI-:

4. . Lei Federal ns 8.656/93 e suas alterações posteriores e demais legislações

V DA NOTA FISCAL:

5.1 o contratado deverá âpresentar iunto à Gerencia de Administração e Finanças-GAF, Nota Fiscal da própria

empresa, em 02 vias no mínimo, com as devidas descíiminações dos serviços prestados conforme previsto

antecipadamente.

5.2 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após execução dos serviços.

VI DA FISCATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

6.1 Ficarão ao cargo do Gestor desse contrato, designados nos termos do artigo 67 da Lei Federal ne 8.666/93 e

alterações, o acompanhamento e fiscalização da relação çontratual.

VII . RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar os objetos obedecendo rigorosàmente às especificações discriminadas neste

IeÍmo de Referência.

7.2 A CONÍRATADA obriga-se, ainda, a:

a). Manter, durante o serviço, todas as condiçõe5 de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência;

b). Não transÍerir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

c) A contratada deverá indicar um preposto. para acompanhar os serviços prestados na Secretaria Munjcipal de

Educação, assim como, para dirimir quai5quer dúvidas provenientes no ato do serviço;

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

defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou materiais empregados, conforme designado nos termos

do artigo 59 da Lei Federal ne 8.665/93.

II RESPONSABILIDADES DA CO

8.1 A COÍ{TRÂTANTE obriga-se:

al A promover, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação o acompanhamento e a fiscalização da execução

.D

25 Mangueira de plástico 50 m unidade 210

26 Pá de lixo com cabo de 1m unidade 1200

27 Pano de chão unrdade 3000

2A Pano de prato u n idade 2100

29 Papel higiênico com 16 unidade fardo 2500

30 Pedrex cx com 6 unidades de 2l caixa 50

300031 Rodo com cabo de madeirê u n idade
150012 Sabão em barra qu ilo

33 Sabão em po fardo com 24 pct de 50Og fardo 2000

160034 Sabão liquido cx com 24 unidades
35 Saca de sarrapilha u n idade 360

35 Saco para lixo 100 I pct com 05 unidades pacote 6500

17 Saco para lixo 200 I pct com 05 unidades pãcote 7000

38 Saco para lixo 30 I pct com 10 unidades pacote 7500

pacote 650039 Saco para lixo 50 I pct com 10 unidades
50040 Soda caustica cx com 12 unidades
8004L Touca descartável cx com 12 unidades

u n idade 700042 Vassourê de piaçava

u n idade 40043 Vassoura de nylon cabeça de palhaço para limpar teto
30044 Veneno inseticida multiuso u n idade

caixa

I

I catxa

catxa
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do objeto contratado, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo. anotando em registro próprio os deÍeitos
detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijêm o reparo ou substituição dos

bens por parte da CONTRATADA.

b) A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo al8um atenua ou exime a responsabilidade da

CONÍRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens fornecidos.

IX DO TOCAL DE ENTREGA:

9.1 O local da entrega deverá ser no Almoxarifado da Secretaria de Educação de Laranjal do .lari sito a Rua

lndependência, n-o 700 - Bairro Agreste Laranial do Jari - Amapá - CEP 58.920-000, devendo as peças serem

entregues de acordo com indicaçôes, observadas as disposiçôes do respectivo Termo de Referência.

X DO PRAZO DE ENTREGA:

10,1 O prazo de entrega dos objetos devera ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partiÍ da data do
recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

XI CONDIçÕES DE RECEBIMENTO:

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

11.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a

especificação deste Teímo de Referencia.

11.1.2. RECEBIMENTO DEFINIÍ|VO -após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente
aceitação.

XII CLASSIFICACÃO ORçAMENJÁRIA:

12.1. Os recursos para aquisição deste objeto serão custeados por recursos oriundos da Secretaria Municipal de

Educação e fonte do Tesouro Municipal.

oRGÃO: 11212 - FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO

AçÃO:12.361.0021: 2033 - Manutenção do FUNDEg 40%

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 Material de Consumo

FONTE:1160040

XIII DÂS PENALIDADES:

13.1. Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da PREFEITURA

MUNICIPAL DE LARANJAT DO JARI, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem píejuízo das

cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que:

13.1,1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua

Propo5tê;
13.1,2 deixar de entregar documentação exigida neste processo licitatório;
13.1.3 apresentar documentaÇão falsa;

13.1,4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
13.1.5 não mantiver a proposta;

13.1,6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
13.1.8 fizer declarâção falsai
13.1.9 cometer fraude fiscal.

13.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei ns. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem

prejuízo das responsabilidades cival e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, às seguintes penalidades:

13.2-1 Multa de:

ó)
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al 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valoÍ adjudicado caso a prestaçâo de serviço nâo seja concluída,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o decimo - quinto dia e a critério dâ Administração, no caso de entrega
com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, deforma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% {cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em ca5o de atraso na execução do serviço, por período superior
ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

Laranjal do Jari/AP,06 de dezembro de 2021

Watner Rodritues de Oliveira
Gerente de Administração e Finanças

Dec. N-o 0472021 - GAB/PMU

0
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ANEXO II

MODÊLO DE PROPOSTA COMERCIAT

Razão Social:

CN PJ:

Endereço:

Fone/Fax:

Nome do Representante Legal

ITE
EsPEcrFrcAçÃo

RG e CPF

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico sRP ne__J2O22- Registro de Preços

ITENS

qUANTIOADE

ESTIMADA

VATOR

ESTIMADO

TOTAL
UNIDADE PREçO ESTIMADO

VALOR TOTAI.

'1, Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do

certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de
lances, estão incluidos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos
produtos, tais como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira re5ponsabilidade,

ainda, os que por ventura 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 nele indicada

4. O prazo máximo para entrega dos produtos será de dias, contados a partir da solicitação da

Contratante.

5. o valor da proposta é de RS nos têlmos âcima

cidade/UF,_de_de
2022.

,8.

(CaÍimbo e Assinatura do Reprêsentante legal da Empresa)



PRETEITURA MUNICIPAT DE LARAI{IAL DO IARI
SECRETARIA MUNICIPAI. OE ADMINISTRAçÃO E PIANEJAMENÍO. SEMAP

Equipê dê Pregão

PREGÃO ELETRôNrCO SRP N' OO1/2022 - SEMAP/PMU
aNEXO t

MINUTA DA ArADE REGISTRO DE PREçOS n." J2022

Aos_dias do mês de do ano de_, o MUNICíP|o DE LARANIaI- oO laRl, Pessoa Jurídica de Drreito
Público lnterno, inscrito no CNPJ sob n9 com

sede administrativa à n'-, Centro,- neste ato representãdo pelo Prefeito Municipal Sr' ,

doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO GERENCIADOR, resolve Re8istrar os Preços visando futuras
aquisiçôes do objeto licitâdo atraves do PREGÃO ELETRôNICO SRP N'J2022, em face da classificação das
propostas apresentadas pela(s) empresa(s) abaixo qualificada(s), denominada(s) simplesmente de

FORNECÊDORA(S) que assumem o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecida5 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 Pregdo Eletrônico ne ..........12022. , que

é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condiçôes
ofertâdas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (rozõo sociol, CNPI/Mf, endereço, contotos, representonte)

Item specificaçâo Morco U n idade ntidade Valor Unitário

t l

3.1. O órgão gerenciador 5erá a Secretaria Municipal de Educação.

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

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validêde, poderá ser utilizada por qualquer ór8ão ou entidade da

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

estabelecidas na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto no- 7.A92, de 2013.

4.2. Caberá ao fornecedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este foÍnecimento não prejudique as obrigaçôes

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 anstrumento convocatório e registrados na ata de

registro de preços para o órgão Serenciador e órgãos participantes-

0
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item

. rL
ll.r-,

1. DO OBJETO

2. DOS PREçOs, ESPECTFtCAçÕEs E QUA,{T|ÍAT|VOS

3. DO ÓRGÁO GERENCIADOR E PARI,CIPA,fÍrES

4. DA ADC5ÃO À ATA DE REGISTRO DE PREç(»
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registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos partrcrpantes, independente do
número de órEãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 05 atos relativos à cobrençâ do cumprimento pelo

fornecedor das obrigaçôes 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 própnas

contratações, informando as ocorréncias ao órgão gerenciâdor.

4.6. Após a autorização do órgão geÍenciador, o órgão nâo participante deverá efetivar a contratação solicitada

em até noventa dias, observado o prazo de valadade da Ata de ReEistro de Preços.

4,6,1, Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para

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

participante.

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

prorrogada.

5.1. DA REVISÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

6.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos píeços

praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no

Decreto n'7.892/13, obedecendo ao seguinte:

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

solicitará formâlmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para negoctar

o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haia a

concordáncia da empresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido,

respeitados os contratos já firmados.

bl Não havendo êxito nas negociaÇões com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocâra

os demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de ne8ociação, ou

revogaí 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 Íundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo,

que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigaçôes assumidas, em função da elevação dos custos

dos bens, decorrentes de Íatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o pedido

ou, se indeferido, o Iicitante poderá ser liberado do compromisso assumido.

6.1,2. seÍão considerados preços de mercado, os preços que forem iguâis ou inferiores à média daqueles

apurados pela Administração para os itens registrados.

6,1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no

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

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

6.1.4. As alterações dos preços re8istrados, oriundas da revisão dos mesmos. serão publicãdas no Diário oficial
do Município.

6.2. DO CANCET-AMENTO DOS PREçOS REGTSTRADOS

5.2,1. Os preços registrados na presente Ata poderão seí cancelados de pleno direito, gaíantida a prévia defesa, a

5. DA VALIDADE OAATA

6. DA E CANCELAMENTO
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nos termos do Decreto n" 7.892/13

l- pela Administração quando:

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

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

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de Íirmar 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.9 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 registÍados se apresentarem superiores ao5 praticados no mercado;

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas no

procedimento que deu origem ao registro de preços;

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

7.1. O dêscumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Editaa

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

contrataçôes dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicaçào da

penalidade.

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

do Decreto n-o 7.A9212073, dada a necessidade de instauração de pÍocedimento para cancelamento do registro do

fornecedor.

8,1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigaçôes da Administrêção e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do aiuste, encontram-
se definidos no Termo de Referêncaa, 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.

cidade/UF
)n) ,

ANTONINA SOARES OLIVEIRA

secretáÍia Municipal de Éducação

de _de

a
Pela empresa Detentora

ll - pelo proponente que tenha seus preços re8istrados quando:

7. DAS PÉÍ{ALIDADÉS

GERAIS

Pelo órgão gerenciadorl
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PRÉGÀO ELETRÔNrCO SRP N" OO1/2022 -SEMAP/PMU

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N9 _.-J2O22.SEMED

CONTRÁTO DE AQUISIçÃO QUE ENÍRE 5I

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAT DE

EDUCAçÃO DE TARAN'AL DO jARI-

SEMED/PMU, COMO CONTRAÍANTE, E A

EMPRESA coMo
CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABETECIOA.

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no frm assinados, como outorgantes e

reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO - SEMÊD,

através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno, CNPi ne 15.025.396/0001-
07,situada na Rua Emílio Médici, ns 2093, Bairro Agreste, CEP 58.920-000, Laranjal do Jari-AP, representada pela sua

Secretária Sra. ANTONINA SOARES OtlVElRA, brasileira, portadora do RG ne 2984073 do CPF ne 577.918.302-30,
residente e domaciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, Amapá, de outro lado, como CONTRÂTADA, a empresa
xxxxxxxxxrxxxx com personalidade juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n9 xx,(xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na

xxxxxxxxxx, nq xxxx, Bairro: xxxxxxxx, Cep: xxxxxxxxxxx, xxxxxxx/xx, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxx,
RG nq xxxxxxxxxxxxxx, CPF ns xxxxxxxxxxxxxxrxx, celebram o presente Contràto mediante as seguintes Cláusulas e

condições, que mutuamente outorgam e estabelecem

CLÁUSUtA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, Creches e Escolas da Rede Municipâl de Ensino de Laranjal do.lari, de acordo com

as especificaçôes e quantidades, conforme descrito no Anexo l, Processo nq 272.L02/2O27-SEMED, do Edital do

Pregão Eletrônico SRP Ne 001/2022-5EMAP/PMU.

cúUsUI.A SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo coMPTEMENTAR

2.1. O fornecimento dos materiais obedecerá ao estipulêdo neste Contrato, em seu ãnexo (Termo de Referência),

bem como ao estabelecido no ato convocatório, o qual oÍiginou o Pregão Eletrônico SRP Ns 001/2022-SEMAP/PMU
e na proposta firmada pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.e 272.102/2021-SEMED/PMU,
que. independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, naquilo que não o

contrariaÍ.

CLAUSULA ÍERCEIRA _ DA VIGENCIA

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

cúUsUm qUARTA . DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decoÍrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação

óRcÃo/uo
AçÃO 12.361.0021:2033 - Manutenção do Fundeb 40%

ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.00.00 - Material de Consumo

FONTE

11212-Fundo Municapal de Educação de Laranlal do lari

1160040

CLÁUSULA QUINTA. DO RECEBIMENTO, PRAZO E IOCAI. OE ENTREGA.

5.1. Os recebimentos dos produtos objeto do presente lnstrumento dar-se-ão conforme o descnto no artigo 73, inciso

lle seus parágrafos, da Lei n.e 8.666/93, e conforme o disposto a seguir:

&
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5.1.1. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á apenas após a verificâção da conformidade com a especificação

constante no Edital e seus Anexos.

5,1.2. Caso insatisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão
desconformidades com as especificações contidas no Termo de Referencia.

5,1.3, Nesta hipótese, o produto será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máxamo de 01 (um) dia, quando se

realizarão novamente as verificações constantes no subitem 15.3 de5te lnstrumento.

5.1.4. Caso o fornecimento dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, estará â empresa
incorrendo em atraso na entrega, suieitando-se à aplicação de penalidades.

5.1.5. Os custos da substituição d05 transportes correrão exclusivamente à conta da empresa contratada.

5,2. No caso da entrega ser efetivada por terceiros, transportador ou semelhante, o recebimento será conforme
descrito acima. No entanto, o recebimento pÍovisório e definitivo poderá, também, ser efetuado concomitantemente,
desde que esteja presente um representante da empresa fornecedora e que os produtos sejam devidamente
conÍeridos, conÍorme descrito acima.

5.3. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a panir do recebimento da Nota de

Empenho.

5.4. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de

transporte manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais, no almoxarifado da SEMED-PMU, localizado à

Avenida lndependência, ne 700, Bairro do Agreste, Laranjal do Jari-AP, de segunda a sexta-feira entre as 8:00 e as

L2:00 horas ou das 14:00 as 18:00 ou em outro horário previamente combinado.

a

CúUSUTA sExTA - DO VAtoR CONTRATUAT E DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

6.1. O valor estimado global deste Contrato é de RS xxxxxxxx (xxxxxxxrxxxxxuxxxxxr), conforme itens e valores
unitários em anexo.

6.2. O pa8amento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, após o regulaÍ fornecimento,
mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos finênceiros pela Secretaria Municipal, de

Finanças.

6.2.1. 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 Fazendâ

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
na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva
agência e da conta corrente em que deverá ser eÍetivado ocrédito.

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

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

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidâção qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 5em que isto geÍe direito ao pleito de Íeajustamento
ou correção monetária do valor inicial.

6,5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma foÍma para

tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelâ contratante, entre a data acima referida e
a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

I = índice de atualização financeira; I =íü/100)
365

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

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.
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CúU5UTA síIMA - DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATAI{TE

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

7.2. Efetuar os pagamentos dêvidos nâs condições estabelecidas;

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

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

7.5, Definir em todas as solicitações o detalhamento dâs especificações dos itens;

Repassar todos os procedimentos administrativos a serem êdotados pela Administração para disponibilização dos
itens pela CONTRATADA.

CúUSUTA oITAvA - DAs oERIGAçÔES DA GoNTRATADÂ

8.1. Entregar os itens no local indicado pela SEMED/PMU, nas quantidades e especiÍicaçôes solicitadas, obedecendo
os critérios estabelecidos no teÍmo de referencia;

8.2, PrestaÍ todos os esclarecimentos solicitados pela SEMED/PML, relativos aos itens adquiridos, providenciando
toda e qualquer solicitação de readequação, com vistas âo atendimento das necessidades da mesma;

8.3, Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguro5, taxas, tributos,
contÍibuições de qualquer natureza ou espécie, 5alários e quaisquer outras despesas necessárias à períeita
disponibilização dos itens contratados;

8.4, Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SEMED/PMU;

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

8.6. Não transÍerir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da
Administração, de5de que assuma total re5ponsabilidade pela disponibilização dos mesmos;

8.7. Apresentar nota fiscal/fatura dos itens;

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

impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.

cúusutA NoNA - Do AcoMpANHAMENTo E DA FtscauzÂçÂo

9.1. Os critérios de êcompanhamento e de fiscalização do objeto deste lnstrumento a seguiÍ:

9,1.1 Nos termos do aít. 67 da Lei ne 8.566, de 1993, será designado representante da Administração para

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocoríêncras
relacionadas à execução do serviço e deteÍminando o que for necessário à regularizaçâo de Íalhas ou defeitos
observados;

9.1,2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão, deverão ser solicitadas aos seus

superiores em tempo hábil para a adoção das med idas conven ientesj

9.1,3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, rnclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de impêrfeições técnicas ou vícios redibitórios,
e, na ocoríência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus a8entes e pÍepostos, de

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

cúUSUTA DÉcIMA - DA MANUTÊNçÃo Do ÊQUII.ÍBRIo EcoNÔMIco-FINANcEIRo

10. 1. Em caso de alteraçôes contratuais, na Íorma do que dispõe o art. 65, inciso ll, alinea "d", da Lei Federal ne

8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados
entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto do RECqU|LÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando

devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos impíevisivers ou prevrsiveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo5 da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste

a
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caso será formalizado por ADITAMENTO;

10,2. Para que ocorra o reequrlíbrio 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 econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compativel com
os valores de mercado;

10,3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado tambem sofrerá
REAUSTAMENTO, baseado na variação do íNDICE DE PREçOS AO CONSUMIDOR AMPTO - IPCA, apurado e

divulgado pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do
preço proposto pela empresa e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de

circunstância provocadora de tal reajuste, perante a devida comprovaçâo da empresa;

10.4. Os valores referentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, poderão ainda sofrer
AcRÉsclMos oU SUPREssÕEs, nos seguintes casos:

1O.4.l.PaÍa mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico fanancerro inicial, na hipótese de sobrevir fatos

supervenientes imprevi5iveis, ou previsiveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo da

execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato prinçipe e fato da Admjnistração, nos

teÍmos do art. 65, inciso ll, "d" e § 5e, da tei 8.666/93;

10.4.2.Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando

ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5e, da 1ei8.566/93;

10.S, As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em percentual de 25%, somente poderão ocorrer
após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do REEQUILiBRIO

EcONÔMlcO FINANcEIRO a alteração se efetuará no momento de suaocorÍência.

cúUsUI.A DÉcIMÂ PRIMEIRÂ - Do REAJUSTE DE PREços

11.1, Os pÍeços seÍão irrea.iustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses da

data de apresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

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

Administração e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância

Provocâdora de tal reajuste.

11.3. Em conÍormidade com o disposto nos artiSos 2e e 3e da Lei ne 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 refeíir, se assim couber.

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

Estados, do Oistrito Federal e dos Municípios,5erão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo corn as

disposiçôes contidas no § 3e da Lei ne 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei ne 8.556, de 21 de junho

de 1993.

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

CúUsUI.A DÉcIMA sEGUNDA _ DAs VEDAçÔES

12.1. É vedado à CONÍRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar esteTermo de Contrato parâ qualquer operaÇãofinanceira;

cúUSUTA DÉcIMA TERCEIRA - DAs ALTERAçÕES

13,1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no an.55, da Lei n.-o 8.666, de 21 de
junho de 1.993.

cúUsUtÂ DÉcIMA QUÂRrA - DA REsctsÃo

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

termos dos artigos 79 e 80 dê iei n.e A.656/932.

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

manifestar e píoduzir provas, sem prejuizo da possibilidade de o CONÍRAÍANTE adotar, motivadamente,
providênciãs acauteladora5.

14.1,2, No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRAÍANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, já calculados oL.r

estimado5.

cúUSUTA DÉcIMA qUINTA - DAs SANçõE5 E PENATIDADES

15.1. A licitante que entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retêrdamento da execução

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato ou fraudá-la, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude Íiscal, bem como o descumprimento, total ou parcial, de quaisquer obrigaçôe5 elencadas na ordem
de compra ou contrato, sujeitará a contratada às seguintes sanções:

| - Advertência;

ll - Multa indenizatória no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado;

lll - Multa moratória no percentual de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso. até o lamite de 20% (vinte
por cento) sobre o valor total do contrato (quando a infração implicar descumprimento do prazo pactuado);

lV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 {dois)anos, a critério da última;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administrâção Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

15.2. Ocorrendo descumprimento do prazo de entrega dos produtos {ainda que parcial) a contratada estará sujeita,
conjuntamente e no mesmo ato, à advertência e multas moratória e indenizatória nos termos do item acimâ-

15.3. No caso de persistência do vício poderão ser aplicadas as sanções de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade nos termos do item anterior.

15,4. O atraso poderá ensejar, ainda, o cancelamento do item faltante e/ou exclusão do fornecedor da ata de registro
de pÍeços unilateralmente por parte da Administração.

1S,5. A vencedora estará sujeita à penalidade de suspensão temporária no caso de inadimplemento habitual com
relação ao cumprimento da ordem de serviço ou reincidência reiterada em atrasos na prestação de serviços, a critéÍro
da Administração.

15.6. A aplicação das sanções previstas nesta seção será precedida de prazo de 5 (Cinco) dias úteis para defesa previa
do interessado.

15.7. No caso de aplicação de sanção caberá recurso ao interêssado no prazo de 5 (Cinco) dias úteis contados da data
de notificação ou publicação.

15.8. A(s) multa(s) aplicada{s) a contratada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administração ou cobrada judicialmente, a critério da última.

15,9. Quando comprovado que o material não corresponde ao especificado no Termo de ReÍeÍencia, obrigar se-a a
empresa contratada Íeparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, o

objeto em que se verificaíem vícios, defeitos ou incorreçôes, sob pena da contratante não considerar cumpridê a

obriBação.

cúusura DÉcrMA sExTA - Dos casos oMrssos
16,1. Os cãsos omissos serão decididos pela CONÍRAIANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.e 8.666/93, na
Lei n.s 10.520/2002 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 gerars dos contratos.

cúusurA DÉcrMA sÉflMA - DA puBUcAçÂo

17.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos Dlários Oficaais da Uniâo e do Município de Laranjal

a
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do lari 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, parágrãfo único, da Lei ne 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA otÍAvA - Do FoRo

18,1. O Foro de5te CONTRATO é o da comaÍca 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 02 (duas) 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 lari-AP, xxx de xxxxxxxxx de 2022.

Antonina Soares Oliveira
Secretána Municipal de Educação

CONTRATANT€

CONTRATADA

Testemunhas:

1. CP F:

CPF2
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