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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 5RP N9 OO5/2021 - CPVSEMAP

1.1. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ETETRÔNICA do tipo
MENOR PREçO, ob.jetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS
GRÁFICOS, SERIGRÁFICOS E CAMTSAS EM POLICROMIA, para atender as demandas das Secretarias
da Administração Geral desta Prefeitura sob responsabilidade da Secretaria de Administração e

Planejamento - SEMAP, de acordo com as especificações e quântidades descritas no Anexo I deste
edital.

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

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

7.746, de 05 de junho de 2OL2, da lnstrução Normativa SEGES/MP ns 03, de 26 de abril, de 2018,

atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n'
L23, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será abertã por comando do Pregoeiro, com a

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

tNícto oE REcEBtMENTo DAS PRoPosTAS: L2lüLlzgzràs oshO0min - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25l02,/m21às 08h15min - Horário de Brasília

rNícto DA sEssÃo DE D|SPUTA DE PREÇos: 25lozl2ü2L às ogh3omin - Horárío deBrasília

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

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

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto

n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO.

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

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

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

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

comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

4,1. observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio

sistema, informando o número da licitação.

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

no site g!UwJ!§j!gg9e§:C.99!l.b[.
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4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

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

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

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

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

e) Endereço E letrô n ico : gp!p4q[@!934qgi!.ç94q

5,1, Anexo l- Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

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

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

6.1. A presente licitação tem por ob.jeto o re8istro de preços para futura e eventual aquisição de
MATERIAIS GRÁFICOS, SERIGRÁF|CO5 E CAMTSAS EM POL|CROM|A, para atender as demandas das

Secretarias da Administração Geral desta Prefeitura sob responsabilidade da Secretaria de
Administração e Planeiamento - SEMAP, de acordo com as especificações e quantidades, conforme
descrito no Anexo I deste êditã1.

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

MANUTENçÃO DA SECRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO r pmruUnVENTO:AçÃO 04.122.0010: 2011
. 3390.39.00.00 :1001
7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercício futuro, serão alocadas no

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

Com plementa r ne lOL/2Cff.

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

neste Edital e que estiverem devidamente credenciados no site www.licitacoes€.com.br.

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

8.2.1 Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

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

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

ne 8.666/93.

8.4. Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o art.

48, l, da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 747 /2014.
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9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto n.e 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. pa ra acesso ao sistema eletrônico no sÍtio www.licitacoes-
e.com,br

9.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotoÍa da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que porterceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão púbiica 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 010/202GPMU, mediante a inserção e monitoramento de

dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.4.,

consta nte 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: W!U!L[g!!A§99§:CI9O1E, opção Acesso

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecêdência, não deixando
para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e

apenas na data e horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhêcidas.

10,6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em

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

10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do aplicativo www.licitacoes-e.com.br, a

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

participação do certame licitatório.

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

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

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

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

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

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

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

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

10,13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou .iudicialmente;

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

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

Í) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo licitatório;

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

c) conduzir a sessão pública na internet;

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

e| dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

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

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

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

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

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

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
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pessoa poderá impugnar este Edital.

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail col.omli@hotmail.com,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro
AgÍeste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

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

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

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

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

12,8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeiro, nos autos do processo de licltação.

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

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

12,U. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retirâram o Edital ê divulgadas pela mesma forma que se

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

data e horário da sessão.

13,1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

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

13,1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser

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

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, § 1e 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. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

julgamento da proposta.

13,7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado

somentê serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
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14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

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

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

14,5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.

14.9.1. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura
"lote".

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

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

registrado pelo sistema.

14.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oÍerta 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 inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

14.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

automaticamentê pelo sistemâ quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

de duração da sessão pública.

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

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

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

encerrar-se-á automaticamente.

14.18, Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
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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 rêgistrado 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 licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o
número de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro
estará autorizado a adjudicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menoÍ, no
valor unitário.

L4.22. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo
pregoeiro, acercâ da aceitação do lance de menor valor.

14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de
Aceitacão, permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como
eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat"
bilateral.

14,24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

14.25, Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 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 Jari, conforme determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em
especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar n.e 747 de 07 de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 123/?006 por licitante que

não se enquadra na definição legal reservada ã essas categorias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicãção de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANÇÕES.

15.3. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefÍcios concedidos às

Microempresas - ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em
certames licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento
estabêlecido no art. 3e da Lei Complementar ne 123 de L4 de dezembro de 2006, no ano fiscal

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

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e L23/2W
configura fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com
o Município de Laranjal do JaÍi, nos termos do ltem - SANçÕES.

15,4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em
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certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

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

05 (cincol dias úteis, cujo têrmo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.
43, § 1s da Lei Complementar n.e L2312ú6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

747 /2014;

15,5. 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 ns 8.666, de 21 de junho

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

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

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

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

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

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

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

15.8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementar n.p L2312ú6, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seBUinte forma:

| - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que

será adjudicado em seu favor o ob.jeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na

hipótese dos §§ 1e e 2e do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício

do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2e do art.44 desta Lei

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

15,9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto
licitado será 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) mínutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

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

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 79

n

16. DAS PROPOSTAS

\



'-!]r tr
t, f .,-r ffir tol

PREFEIÍURA MUNICIPÂT OE IARAN,IAI- DO,IARI

SECRETARIA MUNICIPAI, DT ADMINISTRAçÂO E PLANtlAMENTO
Équipe de Pregão

"N^Yí

e no § 9e do art.26 do Decreto n.s LO.O24/2019.

15.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente
de Licitação - CPL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua proposta por escrito, em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a

especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste
Edital, e conter, ainda, os seguintes dâdos:

a) PRAZO DE VAIIDADE DE, NO MÍNlMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a

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

alínea.

b) PREçO UNITÁRlO E TOTAL PARA O OBJETO tlCrTADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas)

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

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

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa

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

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

15.3. O encaminhamento das propostas pressupôe o conhecimento e atendimento de todas as

exigências contidas no Edital e seus anexos.

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

15.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta
Comercial - Anexo ll do Edital e observando as êxigências contidas neste instrumento convocatório,
sob pena de desclassificação.

15.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, â licitante
deverá preencher as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo
apropriado do sistema do Banco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar
inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociais, trabalhistas e previde nciá rios,
fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o objeto licitado.

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

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

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

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

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

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

licitante conforme disposições do Edital.

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

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação,

até a apuração de uma proposta que atenda o Edital.
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17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a

licitante para que seja obtido preço melhor.

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

requisitos de habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

17,6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o
encerramento da sessão pública.

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

17.8. O desatendimento às exiBências formais não essenciais não importará no afastamento da
proponente, desde que sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta, durante a realização da sessão pública do PreBão.

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

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

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

18,1.1, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (httos://certidoes-
aof .apos.tcu.sov.brl).

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica.

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

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

de inabilitação.

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 CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

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

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

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

matriz.

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

documentos pertinentes ao CND ê ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizãção do

recolhimento dessascontribuições.

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

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

18.9. DECLARAçÕEs

a) Declaração de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art
4.s da Lei n.s LO.520/2002, nos termos abaixo:

MODELO DE DECTARAçÃO - ATENOIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL
lnciso Vll, art.4s da Lei n.e 10.520/2002

pREGÃo ELETRôNt ç9 n.e -____..,12021

nome da em reSa CNPJ n.-o sediada à (endereço completo), declara sob as penas
da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ202O, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação .iurídica, técnica, econômico-Íinanceirâ e regularidade fiscal,
DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará âplicação de penalidades à declarânte.

Local ê data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representânte Legal da Emprêsa

(Assinatura) Carimbo do CNPJ

b) Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto 
^.e 

4.358102
e ao lnciso XXXlll, do Art.7s da CF, nos termos abaixo:

(nome da emoresa) inscrita noC.N.P.J. n.9 por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr.(a)- portador(a) da Carteira de ldentidade ns órgão expedidor- e do CPF ne

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

acrêscido pela Lei n.s 9.854, de 27 de outubro de L999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trâbâlho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz ( ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e date
Nome / número do C.P.F do Declarantê ou Rêpresentente legal da Empresa

(Assinatura)

18.10. HABTUTAçÃO JURíDrCA

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

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 ê, no caso

de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais
administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

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

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

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta

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

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 39 da lnstrução Normativa n9

36, de 02 de março de 2O77, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

;xÀ It,t

MODELO DE DECLARAçÃO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DE OBRA
TNFANTTL pREGÂO E15g§11çg 1.e-_______..,/2021.
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competente, quando a atividade assim o exigir.

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

18.11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela

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

conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuiçôes
previdenciá rias;

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

Caixa Econômica Federal;

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

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda
MUNICIPAL da sede do licitante;

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

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

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

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.
43, § 1e da Lei Complementar n.e 12312ú6, com a redação dada pela Lei Complementar n.s

L47 /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 ne 8.666, de 21 de junho

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

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

18.12. QUALIFICAçÃO ECOruÔUICI E FINANCEIRA

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

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

consignar no próprio texto data de validade diferente;

18.13. QUALTFTCAçÃO rÉCrurCa

a) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de

características técnicas e quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem
estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor
encarregado do objeto em questão.

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

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

f,í§
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20.1. Não sendo interposto recurso, o Pre8oeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor,
após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

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

ad.iudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar
situação regulaÍ no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem -
DAS SANçÕES. Neste caso, o pregoeiro examinará as oíertas subsequentes, e a habilitação dos

proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração de uma que atenda ao Edital, sendo

o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso,

celebrar o Contrato.

I
21.1. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as

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

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

inexecução total ou pa rcial.

21.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03

19,1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

19.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro,
durante a sessão, na fase de habilitação.

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três)
dias para apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo
campo específico para esse fim no site www.licitacoes-e,com.br.

19,4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por
meio eletrônico, no prazo de 03 (trêsl dias a contar do término do prazo do recorrente, sendoJhes
assegurada vista imediata dos autos.

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso, ficando a Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

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

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

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITACÂO: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste -
Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000..

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

\
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(três) vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para
assinatura.

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

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

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

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

21.6, Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições
contidas nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666193. A Sêcretaria Municipal de Administração e
Planeiamentorejeitará, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as condiçôes
estabelecidas neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

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

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

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de
imediato o gue for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

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

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

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

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

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

condições estabelecidas;

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

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

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

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

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

21.12.A fiscalização exercida pela CONTRAÍAUTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

22. DO PAGAMENTO, DO RfAJUSTAMENTO E DAS BEITNçÕES

22.1. O pagamento decorrente da aquisrção obleto desta licitação será realizado após lrqu dação dê

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

,. tiq-.
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âcordo com a ordem cronológica estabelecida pelo art. 5e da Lei n.e 8.666/93, após a aprêsentação
da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços
deferido pelo fiscal da contratação;

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

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

22.4. PaÍa fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal,

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

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

bl Certidões negativas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as
Fazendas ESTADUAL E MUNICIPAt da sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Administrativos pela Secretaria da Recelta Federal (SRF) e a inscrição em DÍvida
Ativa da União junto à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da
Receita Federal, abrangendo as contribuições previdenciárias;

dl Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

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

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

devidamente sanado o vício.

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

22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

22.10.O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada;

22.L,..Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efêtivamente
fornecidos.

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

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

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

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

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

Secreta riâ Gestora; \

''flS



' --rlr §gi="
-i'" l"

tê

PREfEITURA MUNICIPAI- D€ LÂRÁNJAI. DO ',ARI
SECRETÂRIÂ MUNICIPAL DÊ ÂDMINISTRÁçÃO E PLANEIÁMENTO

Équipe de Prêgão

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

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

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

\
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24.1, DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

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

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

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

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

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

unitáríos etotal;

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

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

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

Fornecimento própria, informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições
diferentes;

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

obrigações se obriga a atendeÍ prontamente.

j, Aceitar, nas mesmas condições contrâtuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até

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

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

bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria
de objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

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 Planejamentomantenha os

contatos necessários;

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

alterações eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

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

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

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

unitários e total;
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pl Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências doContratante;

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

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

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

24.2. DEVERES DO ÓRCÃO erSrOR

24.2,1. Na vigência da Ata de ReBistro de Preços, compromete-se o órgão Gestor gerenciar o objeto
nos termos abaixo.

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

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

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

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

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

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

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

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

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

tratar de assuntos pertinentes ao objeto contrâtãdo;

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

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

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

exigência sua;

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

necessárias.

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

25.2. A empresa fornecedora será convocada, Íormalmente, para assinar o lnstrumento Contratual
ou retirar da nota de empenho, devendo ser assinado por seu represêntante legal, consoante

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

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

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

na retirada da nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificada me nte,

N
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convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Edital.

25,4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela CONTRATADA, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Secretaria Contratante.

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

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

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

26.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 10.52O/2OO2 ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações
legais, a licitante que:

25.1.1 Não assinar a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1,3 Apresentar documentação falsa;

25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objêto deste Pregão;

26.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiver a proposta;

26.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

26,1.8 Fizer declaração falsa;

26.1.9 Cometer fraude fiscal.

25.2 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:

26.2.1 Advertência;

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

entrega dos produtos;

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

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

25.2.4 Múlta de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por

culpa da Empresa Proponente;

26.2.5 Multa de O,Syo ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras

obrigações previstâs neste Edital e seus Anexos.

27.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a presente licitação, em face de razões de interêsse público, por motivo

de fãto superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para.iustificar tal conduta,

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

fÍ
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pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.

28.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem
em atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata
representação ao MINISTÉR|O PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à

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

29,1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29,2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não ha.ja

comunicação do Pregoeiro em contrário.

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

29,4 Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.

29.5 No interesse da Administração, sem que caibâ aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:

e) Adiada a data da abertura desta licitação;

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

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e

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

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

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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

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

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

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

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

ato não acarrete violação dos princípios básicos da licitação;

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

de suas propostas.

N
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29.8 O desatendimento de exiBências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possÍvel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.

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

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

conforme informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência
mínima de 02 Ídoisl dias úteis antes da data de abertura da sessão.

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

29,11 As questôes formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para

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

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

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

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

data e horário da sessão.

29,13 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força
maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o
objeto do Pregão e observadas a legislação em vigor.

29,14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL

DE LARANJAL DO JARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n' 8.666/93. de 21.06.93. Lei n.'
10.520, de 77.06.2002, Decreto n.' 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n' 10.024, de 20.09.2019.

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

Laranjal do JarÊAP, com a exclusão de qualguer outro por mais privilegiado que o seja.

ENIVATDO BAtI
PREGOEI

MACHADO

í""*

Laranjal do Jari/AP, 12 de fevereiro de 2027.
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PREGÃO rLETRÔNtCO SRp N' OO5/2021 - pMU

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

T

APROVO OÍERMO OE REFERÊNC|Â E AUTORIZO O
pRgcEDrMEitTo l.lctÍÂÍoRro xos TESMos DA lEt8666/93 E

OEMAIS LEGISLÀçóE5,

Em: __J _/ _

,uNlEt- uMÁ vt^Í{Â
Secíetárlo de Administrâção e Plânêjãmento

1 DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS

SERIGRÁFICOS E CAMISAS EM POLICROMIA, para atender as demandas das Secretarias d,

Administraçáo Geral desta Prefeitura sob responsabilidade da Secretaria de Administração
Planejamento - SEMAP, conforme descrição do Anexo I deste Termo.

2 JUSTIFICATIVA:
2.1. Tendo em vista a necessidade de confecção de material gráfico, serigráficos e camisas par
atividades administrativas de rotina das secretarias desta Prefeitura, bem como padronização er
açôes, evêntos e afins, assim.além de fundamental importância, permite maior transparência ,

visibilidade das ações e trabalhos realizados nessa PMLJ.

3 DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrâo à conta da seguint,v 
escrituração:
- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: AÇÃt
04 122.0010 :2011

o 3390.39.00.00 :'100'l

4. REGIME DE EXECUÇAO
4.1. O Regime de execução será de forma indireta, de acordo com a Lei 8.666/93

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo para exêcução do objeto deste Termo de Referência é de 12(doze) meses
6. DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento pela execução dos serviços será efetuado em ate 30 (trinta) dias, mediante ,

apresentação da Nota Fiscal correspondente, devendo estar devidamente atestada por servidc

designado para a gestão do contrato.
6.2. Para Íazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovaÍ sua adimplência com

N.
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seguridade social (CND), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabalho certidâo negativ,
(cNDT).
6.3. Antes de cada pagamento também será solicitado Certidão Negativa de Dívida Ativa.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidaçã,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplênci
contratual.
6.5. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobr
possíveis despesas com multas, indenizaçÕes a terceiros, ou outras de responsabilidade d,

contratada.
6.6. O pagamento será através de transferência bancário, mediante crédito aberto em cont,
corrente em nome da futura CONTRATADA.
6.7. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP não se responsabilizar;
pelos custos que a Licitante contratada realizar para além do valor total contratado.

7, LOCALDAEXECUCÃO
7.1. O local de entrega do material será na Avenida Tancredo Neves 2605 - Agreste, Laranjal d
Jari/AP.

8. FISCALIZAÇÃO
8 1. O fiscal do contrato será um técnico da SEMAP, sendo de sua responsabilidade:
8.1 .1 . Acompanhar o desenvolvimento do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada do
serviços;
8.1 .2. Exigir da contratada a correção dos serviços executados com eÍros ou imperfeiçóes;
8.1 .3. lnformar a contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execução do

serviços.
8.1.4. Atestar Notas fiscais/fatura e manifestar-se quando a realização dos serviços e encaminha
notas fiscal/fatura a Secretaria de Finanças - SEMUF;
8.1 .5. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos qur

.-. eventualmente venham a ser solicitado sobre os serviços.
8.1.6. Sugerir a aplicação de penalidade a CONTRATADA pela SEMAP, em caso d,

descumprimentos de cláusulas contratuais.

10. DISPOSIÇOES GERAIS
10.1. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP.

10.2. CONTRATADA: Empresa que apresentar o menor preço para execução dos serviços,
quem será adjudicado o objeto, após a assinatura do contrato.

11, OBRIGAÇÕES DA CONTRATADI
'l 1 .1 . Cumprir à Lei Federal no 8.666/93 e demais disposições legais

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
9.1 Este documento estabelece normas e critérios especificos para a AUTORIZAÇÃO para

contrataÇão de uma empresa especializada para aquisiÇão de MATERIAIS GRÁFICOS

SERIGRÁFICOS C CAMISAS EM POLICROMIA.

\.
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í 1.2. Dispor mão-de-obra treinada paru a execuçáo dos serviços, bem como assumir a

responsabilidades decorrentes a manutenção da estÍutura e demais encargos, impostos e a

obrigações sociais para a manutenção de seus empregados ou prepostos.
11.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, impostos, contribuiçÕe
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados p(
seus empregados.
í 1.4. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviç<
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legar
para o exercício das atividades.
1 í.5. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como
não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a part
de 14 anos.
í 1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato.

v 11.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes por el

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas no processo de contrataçã(
conforme inciso Xlll, art. 55, da Lei 8.666/93.
11.8. E vedada, qualquer que seja a hipótese, caso tiver autorização do CONTRATANTE, d,

veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do contrato a ser firmado, objeto dest,

termo de referência.
'1 1.9. Náo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçóe
assumidas neste Termo de Referência.
í1.10. Eximir a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade perante terceiros, er'

relaçáo a quaisquer açÕes judiciais, por prejuízos que contra ela possam ser arguidos, originado
diretamente da execução dos serviços contratados, assumindo, em consequência, inteir.

responsabilidade pelos mesmos.
í 1.'11. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham

ser solicitadas pela CONTRATANTE, sobre os serviços executados.
,.- 11.12. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, à quitação das obrigaçôe

trabalhistas e tributárias e, mensalmente, o recolhimento das contribuiçÕes sociais (Fundo d,

Garantia de Tempo de Serviço e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados, com

condição à percepção mensal do valor faturado.
11.13. Cumprir os prazos de entrega e de execução.

12. OBRIGAÇÕES DO CON]BATANIE
12.1 Cumprir à Lei Federal no 8.666/93 e demais disposições legais.

í2.2. Designar o representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que adotar

em registro próprio todas as ocorrências verificadas.

12.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso d,

execuçâo dos serviços, fixando pazo para a sua correçáo.
'12.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o Edital, no Contrat

e este Termo de Referência.
í2.5. Proporcionar todas as condiçôes necessárias ao bom andamento da prestação dos serviço

contratados.

d"
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í2.6. Realizar pesquisas, comparando-os com os praticados no mercado.
'í2.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a disposição de aplicaçáo de eventuais penalidader
garantido o contraditório e a ampla defesa.
í 2.8 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condições e preços pactuados, mediant,
apresentação das Notas Fiscais devidamente certificadas.
12.9. Receber a atestar as notas fiscais, CertidÕes Negativas e qualquer outro documento exigid,
apresentada pela CONTRATADA.
12.í0. Cumprir com as demais obrigaçÕes constantes no Edital, no Contrato e neste Termo d,

Referência.
12.'l í. Credenciar e permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências d

local, visando à execução de serviços.
12.12. lmpedir que terceiros forneçam os serviços objeto deste Contrato.

í2.13 Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos serviços.
.- 12.14. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

12.15. Publicar, no Diário Oficial do Município, o Extrato do Contrato celebrado, no prazo de at,

vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu númer
de referência.
12.í6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas à

obrigações contratuais.

í3. PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO
13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a SEMAP podera

resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à empresa as seguintes sanções:
a) Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e pc

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até
máximo de 15o/o (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no praz

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

_ b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total d
Nota de Empenho, caracterizando inexecução total do Contrato, bem como, suspensão temporárr,

de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo nâo superic
a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apo
regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma ve

comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, d
Lei no 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquant'
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçã,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empres,
ressarcir a PMLJ pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada con

base no subitem anterior;

13.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a PMLJ, pelo prazo de ate 02 (dois) anos

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivo

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridad,

artt
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que aplicou a penalidade, a empresa que:

a) Ensejar o retardamento da execuçâo do objeto deste Termo de Referência;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho;
h) Não apresentar siluaçáo regular, no recebimento da Nota de Empenho;
i) Não substituir, no prazo estipulado, o objeto recusado pela SEMAP;
j) Descumprir os prazos e condiçôes previstos neste Termo de Referência.

13.3. Além das penalidades anteriormente citadas, a empÍesa ficará sujeita às demais penalidade
referidas no Capítulo lV da Lei n" 8.666/93;
13.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pel.

PMLJ, em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a empresa ficará isent,

das penalidades mencionadas;
í3.5. As sançÕes de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impediment,

v de contratar com a PMLJ, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administração Pública poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de multá,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
13.6. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, n

qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante estabelecido no art. 87, § 2o da Le

8.666/93;
13.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério d,

Administração, a rescisão unilateral do contrato.

Laranjal do Jari, 14 de agosto de 202(

Francisco Nascimento Magalhães
Diretor do Departamento de Administração - DEA/SEMAP

Decreto no 207 12020-GABIPM LJ
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ANEXO I

DESCRTÇÃO DO MATERTAL

ITEM
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Lote 01 (Serigráficos) UNIDADE QUANT.

01

CAMISA COM POLICROMIA Camisas em matha de algodão fio
30 cardada gola careca com ribana de algodáo da mesma cor,
manga curta, decote redondo tradicional com friso de beira de 1,5
cm, em ribana de 1x1 cm, pespontado com cobertura 3 agulhas
juntas; bainha de corpo de 2,0 cm na cobertura 3 agulhas juntas;
Mangas sobrepostas com bainha (cores variadas) (arte a ser
encaminhada em cada solici tação), Tamanhos P, M, G e GG.

UND 530

02
CAMISA gola pólo, manga curta, confeccionada em malha
PIQUET penteada. Cores variadas (arte a ser êncaminhade êm
cada solicitação). Tamanhos P, M, G e GG.

530

Bonés confeccionados em brim
tamanhos variados (arte a seÍ
solicitação).

reguladora
em cada

com presilha
encaminhada 500

SACOLA em tecido 100% algodão cru medindo 30x35 cm com
alça tiracolo personalizada com pintura em policromia Írente (arte
a ser encaminhada em cada solicitação).

UND

05
CALÇA tipo uniforme, com bolso na frente com faixa refletiva,
confeccionada em tecido de Elanca, Numeros: 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43,44, 45 E 46 

* 
, com logomarca PMLJ/SEMMATUR e cor

laranjal, arte padrão do uniforme dos Garis.

UND

06

CAMISA COM POLICROMIA Camisas em malha de algodão fio
30 cardada gola careca com Ribana de algodáo da mesma cor,
manga longa, decote redondo tradicional com friso de beira de
1,5 cm, em Ribana de 1x1 cm, pespontado com cobertura 3
agulhas juntas; bainha de corpo de 2,0 cm na cobertura 3
agulhas juntas; Ivlangas sobrepostas com bainha (cores variadas)
(arte a ser encaminhada em cada solicitaÇão). Tamanhos P, M, G
e GG.

UND 500

07
BONES TOCA ÁRABE, confeccionados em brim com presilha
reguladora tamanhos variados (arte a ser encaminhada em
cada solicitação).

UND 500

08
Máscara confeccionada em algodáo com elástico (arte a ser
encaminhada em cada solicitação). UND 2.000

ITEM
DETALHAMENTO OO PRODUTO

Lote 02 (Gráficos) UNIDADE QUANT.

0í Bloco de Auto de lnfraÇão Ambiental, tamanho A4 (arte a ser
encaminhada em cada solicitaÇão). UNID 2.000

02
Bloco de NotiÍicaÇão tamanho A4 (arte a ser encaminhada em
cada solicitação). UNID 2.000

03
Laudo de AferiÇão Sonora tamanho A4 (arte a ser encaminhada
em cada solicitaÇáo). UNID 2.000

04

BANNER produção gráfica de banner, medindo 3,60 x 2,90 m,
impresso em jato de tinta, sobre lona vinilica 4/0 cores.
Acabamento com ilhoes nas bordas arte a seÍ encaminhada em
cada solicitação).

UND 50

05

BANNER produçáo gráfica de banner, medindo 2,90 x 1,90 m,
impresso em jato de tinta, sobre lona vinilica 4/0 cores,
Acabamento com ilhoes nas bordas arte a ser encaminhada em
cada solicitaÇão).

UND

,§

,,t*:, \Aâ

" j+K

UND

03 UND

04 300

500
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06
BANNER em lona vinilica com bastâo e cordâo branco nas
medidas 0,90 altura x 1,20 largura vinilica 4/0 cores (arte a ser
encaminhada em cada solic itação).

UND 100

07
Faixa de lona vinilica medindo 4,80 comprimentos x 0,74 altura
em 4x4 cores (aÉe a ser encaminhada em cada solicitação). UND '100

08

Faixa de lona vinilica medindo 2,80 comprimentos x 0,60 altura
em 4x4 cores com bastão e cordâo branco (arte a ser
êncaminhada em cada solicitação).

UND 100

09

Placa de identificação, 1000 x 2500 mm (axl), confeccionada em
lona com impressão digital, estrutura em me taláo, inclusos itens
necessários à instalaÇão (arte a ser encaminhada em cada
solicitação).

UND 50

10

CARTÁO DE VISITA Confêcção cartão dimensões 5cm X gcm
(aÉe a ser encaminhada em cada solicitação).

UND 'l.000

11
OUTDOOR, tamanho 3,00m de altura X 9.00m de largura, com
impressáo colorida (arte a ser encaminhada em cada
solicitação). UND 50

12

CONVITE Confecção convite 14,8 x 10,0 cm, 4/0 cores, papel
Aspen2sog, com envelope papel Oxford 2509. (aÉe a ser
encaminhada em cada solicitaÇão). UND 1.000

í3

CERTIFICADO confecção de fotolito, impressâo e acabamento
de certificado, impresso em papel pérsico 1809, 4/0 cores,
formato fechado 21,0x29,7 cm. (arte a ser encaminhada em
cada solicitaÇão).

UND 1.000

14

CREDENCIAL Confecção de fotolito, impressão e acabamento de
crachás, em papel supremo 250 g revestido em BOPP, com
plastiÍicaÇâo rígida, com furo central na parte superior, abaloada
nas quatro extremidades, no formato '13,5 x 9,5 cm, 4/0 cores.
(arte a ser encaminhada em cada solicitação).

UND 1.000

15

CRACHA lmpressâo de crachás para eventos, em papel supremo
2509 , impressão 4x0 cores, tamanho 1ocm x 6,5 cm conforme
modelo, para acondicionar no porta crachás em plástico
transparente com garra jacaré Deverá conter a logomarca do
Projeto indicado pela SMAS, o Brasáo/logomarca do Município de
Laranial do Jari, coloridos conforme arte apresentada pela SMAS
(arte a sêr encaminhada em cada solicitação).

UND 1.000

16

ADESIVOS impresso êm .iato de tinta, sobre vinil autocolante, 4,0
cores medindo 10x10 cm redondo (arte a ser êncaminhada em
cada solicitação).

UND 1.000

17

CARTAZ confecção de fotolito, impressão e acabamento de
cartaz formato 60cm X 40cm, 4/0 cores, impresso em papel
couchê brilho ou fosco 1709. (arte a ser encaminhada em cada
solicitação).

UND 2.000

18
FOLDER instatucional em papel A4 com três dobras (arte a ser
encaminhada em cada solicitaÇão). UND 10.000

19
FOLDER institucional em papel A5 com duas dobras (arte a ser
encaminhada em cada solicitação). UND 10.000

20

PANFLETO para utilização em campanhas educativas de
trânsito, medindo 10112cm,20110 cm e 30/20cm. (arte a ser
encaminhada em cada solicitação).

UND 5.000

21

CAPA PROCESSO material papel apergâminhado, formato
220x330 mm, gramatura 150 g/m2, cor branca, apresentaÇão
Íolha dupla, caracteristicas adicionais (arte a ser encaminhada
em cada solicitação).

UND 20 000

22
Envelope Saco 24 x 34cm 909 personalizado (aÉe a seÍ
encaminhada) UND 1000

Display Prisma de Acrílico em V para Mesa (arte a ser

\
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Laranjal do Jari, 14 de agosto de 202(

Francisco Nascimento Magalhães
Diretor do Departamento de Administração - DEA/SEMAP

Decreto n' 207 12020-GABIPMLJ

N

23 encaminhada) UNO 200

24

Adesivo para carros personalizado em A6 impresso em jato de
tinta, sobre vinil autocolante 4/0 cores medindo 1,20 x 0,30 cm
retangular (arte a ser encaminhada em cada solicitação)

UND

25

Adesivo para carros personalizado em A6 impresso em jato de
tinta, sobre vinil autocolante 4/0 cores medindo 20 x 20 cm
redondo (arte a ser encaminhada em cada solicitação) UND

26

Adesivo para carros personalizado em A6 impresso em jato de
tinta, sobre vinil autocolante 4/0 cores medindo 0,60 x 0,60 cm
quadrado (arte a sêr encaminhada em cada solicitação) UND

27
Formulário de alvará colorido em papel fotográÍico tamanho
A4 UND 300

ITEM
OETALHAMENTO DO PRODUTO

Lote 03 (carimbos) UNIDADE QUANT.

Carimbo autoentintado com refil embutido, Personalização a
Laser em borracha de alta qualidade e durabilidade, ideal para
personalização que inclua nome, função, registro. pequenos.
Tamanho da lmprêssão: 14mm x 38mm Cor do refil (tinta) Preta,
azul (outras cores sob consulta) (Artê a ser encaminhada em
cada solicitação)

UNO 500

02

Carimbo autoentintado com refil embutido, Personalização a
Laser em borracha de alta qualidade e durabilidade, ideal para
personalizaÇâo que inclua nome, funçáo, registro, pequênos,
Tamanho da lmpressão: 6 x 4 cm cor do refil (tinta) Preta, azul
(outras cores sob consulta). (Arte a ser encaminhada em cada
solicitação)

UND

1.000

1.000

01
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PREGÃO ETETRÔNrCO SRp N" OO5/2021 - pMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAI

RG: e CPF:

Pregão Eletrônico ne 12027-Registro de Preços

ITEM ESPECTFICAçÂO QUANÍIDADE UNIDAOE VALOR UNITÁRIO VATOR TOTAL

VATOR TOTAL

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

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

lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito Íornecimento dos produtos, tais
como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura
venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocãtório e com ã legislação neleindicada.

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

Contratante.

5. O valor da proposta é de R§ nos termos acima.

Cidade/UF, .._ .._ de 

- 

de 2027

(Carimbo e Assinaturâ do Representante le8al da Empresa)

ÍÍ+
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ANEXO t

MODETO DE DECLARAçÃO DE ETABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

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

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro pârticipante potêncial ou de Íato da (identificação dâ licitaçâo), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

(c) que não tentou, por quâlquer meio ou por qualquer pessoa, influir nâ decisão de qualquer outro participânte
potencial ou de fato da {identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentâda para participar da (identiÍicação da licitação) não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes

da abertuÍa oficial das propostas; e

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

Cidade/UF, _de de 2021-

(representante lêgaldo licitante no âmbito da licitação, com identificação completâ)

,ffik'-'
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(d) que o conteúdo da proposta apresentâda para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N9 -----J2O21.PMU

CONTRAIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO QUE ENTRE 5I CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO CONTRATADA, NA
FORMA ABAIXO ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como outorgantes e
reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE LARANJAT DO JARI, Pessoa Jurídica
de Direito Público lnterno, CNPJ n.e 23.066,905/0001-60, situado na Avenida Tancredo Neves, ne 2.605, Bairro
Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, neste ato representado pelo Senhor MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO,
Prefeito Municipal, portador da Cédula de ldentidade RG ns 274636/SSP-AP e inscrito no CPF sob o ne 620.367.852-
04, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXX., CNPJ ne XXXXXXXXXX, com sede a

XXXXXXXXXXXXX, representada pelo (a), portador da RG/C.1. n'XXXXXXXX e CPF (MF) n" XXXXXXXXXX, residente e
domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato, em face da Licitação np O7712020
SEMAP/PMU, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica - SRP, Íegistrar os preços da empresa segundo as

seguintes cláusulas e condições que se obrigam a respeitar e obedecer.
FUNDAMENTO LEGAL:

Constituição Federal;
Lei ns 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraçôes posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ns 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CúUsUtA PRIMEIRA . Do oBJETo:

1.1. O presente contrâto tem por objeto aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS, SERIGRÁFICOS E CAMISAS EM

POLICROMIA, para atender as demandas das Secretarias dâ Administração Geral desta Prefeitura sob
responsabilidade da Secretaria de Administração e Planejamento - SEMAP, conforme descrito no Anexo I do edital
do Pregão Eletrônico 005/2021-SEMAP/PMU.

cúUsUtA SEGUNDA. DA vIGÊNCIA:

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

cúusutA TERCEtRA - DAs coNDrçÕEs DE RECEBTMENTo Do oBJETo:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste

lnstrumento e na proposta que ocorrerá por ocasião dê entrega dos produtos no locêl indicados no item 4.2

deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação

mediante termo circunstanciado.

CúUSUTA QUARTA: DO PRAzo E Do LOCAL DE ENTRÉGA:

4.1. O prazo de entreta do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela

\
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Contratada.

4.2. O local de entrega deverá ser na Avenida Tãncredo Neves 2605 - Agreste, Lâran.ial do Jari/Ap

CúUSUTA QUINÍA: DAs coNDIçõEs DE PÂGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados dâ apresentação da nota fiscãl eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento DeÍinitivo do objeto contratado.

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

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em contâ corrente em nome da CONTRATADA, no Bãnco
indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Eanco e os números da agência e da conta-
corrente para efetivação do pâgamento.

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

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

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

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a datâ previstâ para o pagamento e a do eÍetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

l= (TX/100)

36s
l= (6/100)

365

| = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúUsULA sExTA . DA VALIDÂDE DO PRODUTO:

6.1. Tod05 os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos períodos estipulados pelo Código de

DeÍesa do Consumidor.

cúusuLA sÉnMA - oA FrscAuzÂçÃo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRÂTANTE, devidamente designado
para tanto, âo qual competirá velar pela perÍeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne OO5/2O27, na proposta dâ CoNTRATADA e neste instrumento.

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

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

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

fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 y. (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

deste Contrato.

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

cúusutA otrAvA - oBRtcAçÕEs DA coNTRÂTANÍE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o obieto, conforme especificações, prazos e condições estabelecidas no

N
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Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscâlizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das
obri8ações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

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

8.4. Atestar as notas fiscaisfaturas, por servidor competente;

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

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condiçôes estipuladas
no edital e na licitação;

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

cúUsUtA NoNA - oBRIGAçÔEs DA CoNTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condiçôes definidos no Edital e Termo de Referência (Anexo l),

além das obrigaçôes assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que,

independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza incidentes direta e

indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontosj

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualquer alteração do responsável
pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser comunicada por escrito e autorizada previamente
pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com

observância às recomendaçôes aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

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

impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar o fornecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupçôes, garantindo o perfeito

desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições

de habilitação e quâlificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do Íornecimento do obieto
licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-

refeição; f) vales-transporte; e g) outras que porventura venham ê ser criadas e exi8idas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONÍRATANTE ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou

ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e outros bens de propriedade

do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados para a entrega do objetoj

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscêis e comerciais resultantes da adjudicação;

9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando

do fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente ob.ieto, sem

prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

li
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9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execução e entrega do presente
objeto;

9.15. Responsabili2ar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, em decorrência de
ação ou omissão de seus empregâdos;

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

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

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 72,13, LB e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei np 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

CúUSUI.A DÉcIMA . DA ooTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

10.L- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

MANUTENçÂO OA SECRETARTA DE ADMTNTSTRAçÃO E pTANEJAMENTO: ÂçÃO 04.122.0O1O : 2011

o 3390.39.ü).00: 1001

CúUsUtA DÉcIMA PRIMÊIRA. Do vALoR

11.1 - A Contratante pagará à Contratadã, o valor total de RS ....... (..................................), relativo ao valor total do
item mencionado na cláusula primeirâ e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas as taxas, títulos
incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.

cúusuTA DÉcIMA SEGUNDA - DAs PENALIDADEs:

12.1. Ficará impedida de licitar e contrâtar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações referidas no Art. 87, lV dã Lei ne

8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) âpresentâr documento falso ou fizer declaração falsa;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Íermo;
e) não mantiver a proposta, in.iustificãdamente;

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

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção dê que trãta o subitem anterior poderá ser aplicada .iuntamente com as multas pÍevistas na Lei

Federal ne 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) - multa de O,2/o lzero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de

empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de L5 (quinze) dias corridos, contãdo da comunicação oficial;

cúU5UtA DÉcIMA TERCEIRA . DA REscIsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artitos 77 e 78 da l-êi no 8.666/93, e

nas formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

cúUsUtA DÉcIMÂ QUARTA - Do LIVRE ACESSO

14.1 - A contrâtada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,

§.
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refeÍentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de
controle interno e externo, conforme art. 43 dã Portaria lnterministerial ne 424, de 30 de dezembro de 2016.

cúUsUtA oÉcIMA QUINTA . Do FoRo E DA PUBLICAçÃo:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possâm ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjâl do )atilAP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validâde do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas âbaixo.

Lâranjal do Jãri-AP, .. de ........... de 2027

CONTRATANTE

CONTRATADA

\
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ANEXO V

MINUTA DA ATADE REGISTRO DE PREçOS n."J2021

Aos-dias do mês de-, do ano de- o MUNIcíPlo DE LARANJAL Do lARt, pessoa Jurídica de Direito
Público lnterno, inscrito no CNPJ sob ne com

neste atosede administrativa à

representado pelo Prefeito Municipal Sr" doravante denominado simplesrnente de óR6ÃO
GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado através do PREGÂO
ETETRÔNlco N"J2o2GSRP, em face da classiflcação das propostas apresentadas pela(s) empresa(s) abaixo
qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORA(S) que âssumem o compromisso de fornecimento, nas
condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de........., especificado(s) no(s)
item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão Eletrônico ne ........../2O. , que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, ind epend entem entê de transcrição.

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

Fornecedor (rozão sociol, CNPJ/MF, endereço, contotos,
representonte)

n'. Centro,

Marco Unidade Quantidade Valor UnitárioItem Especificação

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

3.2, Não há órgãos e entidades públicas pârticipantes do registro de preços:

4,1, A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

administração pública que não tenha participado do certame licitêtório, mediante anuência do órgão gerenciador,

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na

Lei ns 8.666, de 1993 e no Decreto ns 7.892, de 2013.

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

4.3. As aquisições ou contrataçóes adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

N

1. DO OBJE'O

2. DOS PAEçOs, ÊsPÊCrFtCÂçÕr§ €

3. OO G ERENCIADOÊ E PARTIC}PANTES

4. DA ADEsÃO À ÂTA DÊ REGi§T*O DEPREçOS
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4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
ór8ãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das 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 próprias
contrataçôes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4,6. Após a autorização do órgão gerenciãdor, o órgão não participante deverá efetavar a contrâtãção solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6,1. Caberá ao órgão gerenciador âutorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação
da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão nã o pa rticipante.

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

5.r. DA REVrSÃO DOS PREÇOS RE6TSTRAOOS

6.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto n" 7.892/L3,
obedecendo ao seguinte:

a) Sempre que verificar que o preço registrâdo está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e
solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para negociâr o
preço registrado e adequá-lo ão 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.iá firmados.

b) Não havendo êxito nâs negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os

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

Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretariã Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigaçóes assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de
fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços soÍrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberado do compromisso assumido.

6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados
pela Administração pãra 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 alteraçôes dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário oficial do

Município.

6.2. DO CANCETAMENTO DO5 PREçOS REGISTRADOS

6.2.1, Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, gãrântida a previa defesa, nos

termos do Decreto n' 7,892/13: N
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l- pela Administrâção quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na legislação
pertinente e /ou descumprir âs condiçôes da Ata de Registro de Preçosj

b) o proponente que tenha seus preços registrãdos, injustificadamente, deixe de firmar contrato, não retirar a nota de
empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

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

ll - pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir
procedimento que deu origem ao registro de preços;

a5 exigências contidas no

b) comprovar a ocorrência de Íato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução
contrâtual,

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto ne 7.892/2073, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

8.1. As condiçóes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajustê, encontram-se definidos no
Termo de Referência, ANExO AO EDITAL.

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

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

Cidade/uF,_de_de 2020

\

Proponente

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.q 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;

. 0A§ ptllatroADt§

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

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
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