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EDITAL
PREGÃO ELETRÔN lCO N9 OLU2O22- CPUSEMAP

Processo Ne 2L2.O7 4 I 2O2 I-SEM E D/PM U

O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que realizará

licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO, objetivando a aquísição de extintores

e materiais para manutenção de sistema de incêndio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação

de Laranjal do Jarí, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo I deste edital.

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

setembro de 2019, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ns 7.746, de 05 de junho de 2012, 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" t23, 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 aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de

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

tNícto DE REcEBtMENTo DAs pRoposrAS: L5lozl2o22 às 08h00min - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS:2510212022 às 08h00min - Horário de Brasília

tNícto DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: 2510212022 às 09h30min - Horário de Brasília

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

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

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

modo de disputa ABERTO.

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

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

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

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e

local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

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

número da licitação.

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

www.licitacoes-e.com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

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

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/Dt '1ry
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d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.laranialdoiari.ap.gov.br

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

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

Anexo lll - Minuta do Contrato;

6.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de extintores e materiais para manutenção de sistema de

incêndio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jarí, conforme descritas no

Anexo I deste edital.

v 7.L. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos Recursos da Secretaria conforme abaixo

óncÃo/uc AçÃo ELEMENTO FONTE

1.1.212 L2.361.002 1:1038 44.90.s2.00.00 1160040

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

correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar ns 101/2000.

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

estiverem devidamente credenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

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

8.2.t 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 art. 9.e da Lei ne 8.666193.

8.4. Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o art. 48, l, da Lei

Complement ar n.s t2312006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e L47 /2014.

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

ao sistema eletrônico (§ 1s, art. 9.e do Decreto n.e 10.024 12079), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para

acesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.

9.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização dastransações inerentes a este Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,

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

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros.
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10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNEI mediante condições de segurança -
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

LO.z. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do iari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ns 03812021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.4., constante no site www.licitacoes-e.com.br.

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

1O.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-e.com.br, opção Acesso ldentificado,

observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las

no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a

abertura torna-se publicamente conhecidas.

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

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

licitante às sanções previstas neste Edital.

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

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.9. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo

sistema ou de sua desconexão.

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

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

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

licitação.

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

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

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

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

administrativa ou judicialmente;

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

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

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo licitatório;

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

tlr
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elaboração;
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11. DO REGULÂMENTO OPÉRACI§NAI DOCERTAMI
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conduzir a sessão pública na internet;

verificar a conformidade da proposta de preços

dirigir a etapa de lances;

verificar e julgar as condições de habilitação;

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

indicar o vencedor do certame;

adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

com os requisitos estabelecidos no instrumento c

Lz,L. 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.

t2.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, contado da data de

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de referência e

dos anexos.

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

impugnar este Edital.

t2.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.pmli@hotmail.com, ou por petição

dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP

68.920-000.

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

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

t2.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

L2.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos nocertame.

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

autos do processo de licitação.

t2.9. 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.

L2.tL. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas para

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

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

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

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário

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

documentação.

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

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

c

13. DAAPRESENTAçÃO DA§ PROPO§rA§E DOCUMÊNTOS DE HABIUTAçÃO
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comprovada a veracidade desses com maior celeridade.

13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por me

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 ns 1,23, de70O6.

11.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento daproposta.

L3.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

t4.1. 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.

L4.3. Não indicar no cadastro da proposta eletrônica no"Licitoções-e"qualquertipo de caractere especial identificador

da empresa para fins de garantia do anonimato da fase competitiva.

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

t4,4. 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.

L4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

t4.7. 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.

L4.g.t. 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.

l4.Ll. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

L4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances

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

L4.L3. 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.

d
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14.L4. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os li

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticamente.

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

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

do melhor preço.

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

primeiro lugar.

L4.20, 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.

t4.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de duas casas

decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o item objeto

desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.

14.22. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da

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

valor.

L4.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitação,

permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de valores.

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

L4.24. 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.

L4.26, 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.P L47 de 07 de agosto de201.4.

L5.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 123/2006por licitante que não se enquadra na

definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade

de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANÇÕES.

15.3. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos 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 estabelecido no art. 3s da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no

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

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e L2tl2OA6 configura

a

15. DO TRATAMENTO OIFIRfNCIADO ÀS EMPRESAS ENQUADRÂDAS COMO MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE

PEQUENO PORTE - EPP
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fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para Iicitar e contratar com o Município de

do Jari, nos termos do ltem - SnruçõfS.

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

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo

que esta apresente alguma restrição.

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

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispôe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e 72312006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

1.47/2O!4;

15.6. 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.

L5.7, Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas - ME e

Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

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

de Peq ueno Porte - E PP seja m iguais ou até t0o/o (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

b) Nesta moda lidade, o interva lo percentu a I su pracitado será de alé 5% (cinco por cento) su perior ao melhor preço.

15.8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.s L23/2O06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma:

I - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste

artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ le e2e 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.

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

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

pena de preclusão.

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

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.s 10.024/20!9.

t6.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de Licitação - CPL,

no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, eletronicamente através do sistema eletrônico no sítio do

Licitações-e em conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a especificação

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

dados:

e
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a) PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a abertura da presente

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

b) PREço UNITÁRlo E ToTAL PARA o oBJETO LICITADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas) casas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto
licitado, tais como: taxas, 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

i ncl usas.

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

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

Edital e seus anexos.

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

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

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

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

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher

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

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

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

incidentes sobre o objeto licitado.

16.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo nos casos de

ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

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

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

L7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo valor total
do lote (valor unitário x quantidade).

L7.2. 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.

L7.3. 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.

L7.4. 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.

t7.6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o encerramento da

sessão pública.

t7.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados pelo Pregoeiro,

a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que

sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão

pública do Pregão.
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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-lhesvalidade e eficácia para fins de habilitação eclassificação.

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

apf .apps.tcu.sov.br/).
de Pessoa JurÍdica do Tribunal de Contas da União (https:1/certidoes-

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 habilitaçãotécnica.

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.

t8.4. 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 documentodigital.

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

18.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18,7, Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes

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

18.8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

18.9. DECTARAçÕES

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

1O.52012002, nos termos abaixo:

MODETO DE DECLARAçÃO - ATENDTMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art. 4e da Lei n.s 10.520/2002

,REGÃO ELETRôN;CO n.e __JZOZT

(nome da empresa) , CNPJ n.q._, sediada à (endereço completo), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrôníco n.eJ2022, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,

DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Legal da Empresa

(Assinatura) Carimbo do CNPJ

b) Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4358/02 e ao lnciso XXXlll,

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

0

18.
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MODELO DE DECTARAçÃO - NÃO UTILIZAçÃO DE MÃO DE OBRA

INFANTIL PREGÃO ELETRÔNICO N.9 I2OZ2.

(nome da empresa) , inscrita noC.N.P.J. n.e por intermedio de seu representante legal

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

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

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

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos'

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

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

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

(Assinatura)

18.10. HABTLTTAçÃO JURíDrCA

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

da respectiva sede.

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

no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

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

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

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

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

nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa ne 36, de 02 de março de 20L7, do Departamento Nacional de Registro

do Comércio - DNCRC.

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

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

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

18.11. DA REGULARIDADE FISCAT 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

2074, abrangend o as contribu ições previdenciá rias;

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

Federal;

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

licitante;

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

licita nte;

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.s 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.

a
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L8.tL.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

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 72312006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

14712014;

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. 8L da Lei ne 8.666, de 2L de junho de 1993, sendo

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura

do contrato, ou revogar a licitação.

18.t2. QUALTFTCAçÃO ECONÔMICA E FTNANCETRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante,
expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar no próprio texto
data de validade diferente;

18.13. QUALTFTCAçÃOrÉCMCe

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

comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de características técnicas e quantitativo

correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado

e o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão.

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

aptidão para a execução do objeto da licitação.

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

campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

L9.2. 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.

19.3. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio eletrônico, no

prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

19.4. A falta de manifestação no prazo de 02 (duas) horas da licitante importará a decadência do direito de recurso,

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

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

19.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento.

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

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

DE LICITACÃO: Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

2O.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que

encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

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

,{
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homologando em favor do licitante vencedor

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular
ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS SANçÔ ES. Neste caso, o pregoe iro
examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração de

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

caso, celebrar o Contrato.

zL.L. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual e as obrigações

assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais

pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2L.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03 (três) vias, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para assinatura.

2L.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condições de execução

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

2L.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 seusAnexos.

2L.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.

2t.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts. 73 a76,
da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal de Educação rejeitará, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo

com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no lnstrumento Contratual.

2L.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 que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados;

2L.9. A Secretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, devendo ainda:

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

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

do objeto contratual;

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

sanções estabelecidas;

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

estabelecidas;

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

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

contratual;

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

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

zt.tl. 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.

2L.L2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela

,0
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completa e perfeita execução do objeto contratual

22.L. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa, por meio

de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem cronológica
estabelecida pelo art. 5e da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação,
desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

22.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de credito 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/fatura, deverá

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

22.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar acompanhada da Nota Fiscal, atualizações das

certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

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

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

MUNICIPAL da sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos

Administrativos pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e a inscrição em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as contribuições previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

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

itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade

ou inadimplência contratual.

22.6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta)

dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o vício.

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

Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação

da execução do objeto do Contrato.

22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço 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.LL, Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamentefornecidos.

23,1. A empresa vencedora do certame ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que vierem a

ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto desteTermo;

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 SecretariaGestora;

23,4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, e empresa deverá sanar a irregularidade

dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da

notificação, cabendo as secretarias solicitantes a solução definitiva daquestão;

fír
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23.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do contrato estarão sujeito à aceitação pela Secretaria Gestora,
quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado

neste Termo.

24.1. DEVERES DO PROPONENTE QUT TENHA SEU PREçO REGISTRADO

24.1.1. Durante a vigência do Contrato, a Empresa deverá:

a) fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e ainda de acordo

com as especificações constantes neste Edital e seus anexos;

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

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

qualquer ônus ao Município;

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

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

solicitado;

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

Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto exigido na licitação;

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

informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

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

atender prontamente.

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

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 Finanças mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Finanças todas as alterações eventualmente ocorridas no ato

constitutivo da empresa contratada.

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

imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

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

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

q) 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

contratu ais;

24.2. DEVERES DO ÓNAÃO GESTOR

24.2,L. Na vigência do Contrato, 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; .a

24. DAS E RESPON$A3ILI BÂDE§ DAS PÀRTES
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c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

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

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

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

estipulados.

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

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

pagamento;

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

pertinentes ao objeto contratado;

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

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

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

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

I. llj

25,L. Após registrados os preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento, nos termos do artigo

62 da Lei ns 8.666/93.

25.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou retirar da nota

de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos,

observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

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

ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente, convocar as demaís 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 prorrogador uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA,

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SecretariaContratante.

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.t Com fundamento no artigo 7e da Lei ne tO.52Ol2OO2 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que

26.t.t Não assinar o contrato, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentardocumentaçãofalsa;

26.t.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

26.t.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.L.5 Não mantiver a proposta;

26.L.7 Comportar-se de modo inidôneo; &

25. DA DO I NSTRUMENTO CONTRATUAL
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Fizer declaração falsa;

Cometer fraude fiscal.

Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à E mpresa Proponente
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial docontrato:

26.2.1 Advertência;

26.2.2 M u lta de 0,5Yo ao dia, aplicada sobre o va lor dos itens falta ntes, no caso de atraso na entrega dos prod utos;

26.2.3 Multa de tO%o, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa injustificada em

retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

26.2.4 Multa de tOo/o, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da Empresa

Proponente;

26.2.5 Multa de O,5o/o ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigações previstas neste

Edital e seus Anexos.

27.t A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a

presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofício ou por

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.2 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 osfins estabelecidos no art.88, inciso ll, da Lei n" 8.666/93.

29.t 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 haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

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

qualquer fase da licitação.

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

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

a) 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
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participantes da licitação. O MUNICíP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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

contratação;

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

licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação dos
princípios básicos da licitação;

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

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

29,9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se fizerem necessárias à

elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informações constantes do

preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da

sessão.

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

que se altere a data e o horário do Pregão.

29.11 As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para todos os que retiraram

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

29.L2 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.L3 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.t4 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 17.06.2002, Decreto n.'
3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n" lO.O24, de 20.09.2019.

31.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de Laranjal do Jari-AP, com

a exclusão de qualquer outro por mars privilegiado que o seja.

Laranjal do JarilAP, 14 de fevereiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNtCO N" O1u2O22 - PMU

Anexo I

TERMO DE REFERÊNCA

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA N05 TERMOS OA LEI

8666/93 E DEMATS r.rcrsuçôes.
Em _1)-

Antonina Soares Oliveira
Secretária Municipal de EducaÇão

Dec.005/202 1-GA B/P M U

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a aquisição de extintores e equipamentos para a manutenção

dos sistemas de prevenção e combate de incêndio, para atender à necessidade da Rede Municipal de Ensino.

2. JUST]FICATIVA

2.L. Justificamos a necessidade de abertura de processo licitatório para aquisição de extintores e materiais para

manutenção de sistema de incêndio, a fim de atender à necessidade desta Secretaria - SEMED em realizar a manutenção

e adequação dos sistemas de prevenção e combate de incêndio das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com

a solicitação do Corpo de Bombeiros Militar CAT- Centro de Atividades Técnicas.

2.2. Considerando ainda a existência de previsão orçamentária para tal feito, encaminhamos o presente Termo de

Referência para subsidiar a pleiteada contratação.
3.

LOTE 01. EXTINTORES

Unidade QtdItem Especificações dos Materiais

Unidade 1501

Extintor tipo ABC (com uma base de um composto químico de monofosfato de amônia,

fabricado conforme ABNT NBR em chapa de aço carbono utilizado para combater incêndios

de classes A,B e C).Cilindro com capacidade de 4Kg.

U nidade 3502

Extintor tipo ABC (com uma base de um composto químico de monofosfato de amônia,

fabricado conforme ABNT NBR em chapa de aço carbono utilizado para combater incêndios

de classes A, B e C). Cilindro com capacidade de 6Kg

Unidade 0503

Extintor tipo CO2 (com uma base de dióxido de carbono, fabricado conforme ABNT NBR em

chapa de aço carbono utilizado para combater incêndios de classes A, B e C). Cilindro com

capacidade de 4Kg.

U nidade 05o4
Extintor tipo CO2 (com uma base de dióxido de carbono, fabricado conforme ABNT NBR em

chapa de aço carbono utilizado para combater incêndios de classes A, B e C). Cilindro com

capacidade de 5Kg.

U nidade 0505

Extintor tipo: A, de pressurização direta com força de agua, fabricado conforme ABNT NBR

em chapa de aço carbono, utilizado para combater incêndios de classe A, Cilindro com

capacidade de 10 litros.
LOTE 02- RECARGAS

Unidade QtdEspecificaçôes dos MateriaisItem
Unidade 1501 Reca extintor de incêndio ABC, cilindro com ca de

35U nidade02 Recarga para extintor de incêndio tipo ABC, para cilindro com capacidade de 6Kg

Unidade 0503 Recarga para extintor de incêndio tipo CO2, pa ra cilindro com capacidade de 4Kg

Unidade 0504 Recarga para extintor de incêndio tipo CO2, para cilindro com capacidade de 6Kg

U nidade 0505 Re ra extintor de incêndio A, para cilindro com ade de 10 litros.

LOTE 03- PLACAS SINALIZADORAS

Unidade QtdItem dos Materiais
U nidade 401 Placa de sinalização, em PVC; auto adesiva indicando o extintorJontendo informações

$
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4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento dos materiais será previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Educação em quantitativo
compatível com as necessidades da mesma, observando o limite máximo a ser registrado.
5. PRAZO DE ENTREGA

5.1. O prazo para entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da nota de
empenho pela empresa adjudicada. Na hipótese em que os bens entregues não forem adequados com as especificações

contidas neste termo, o fornecedor deverá substituí-lo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do

Termo de Recusa dos bens.

6. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS

6.1. Os materiais serão recebidos pelo setor de Materiais da SEMED-U (almoxarifado), localizado na Avenida

lndependência, ne 700, Bairro Agreste.
7. RECEBIMENTO DOS OBJETOS

7.1. O objeto deste certame será recebido da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE, para a verificação dos itens em estrita conformidade com as especificações constantes Co

termo de referência, devendo ser de primeira qualidade, conter as características peculiares e estar em perfeitas

condições sem quaisquer avarias.

b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade do objeto e consequentemente aceitação.

8. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA

8.1. Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação, embalagem ou outros, por

período mínimo dentro dos períodos estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor.

9. DAS OBRTGAçÔES DO FORNECEDOR

9.1. Fornecer os objetos de acordo com as especificações e condições expressas neste Termo de Referência.

9.2. Entregar os objetos em prazo não superior ao máximo estipulado no presente Termo. Caso o atendimento não seja

feito dentro do prazo, a CONTRATADA deverá apresentar justificativas expressas, solicitando a prorrogação do mesmo,

devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, ficando a cargo da Secretaria Ír4unicipal de Educação a

concordância ou não com a prorrogação.

9.3. Assumir integralmente responsabilidade pela qualidade dos objetos fornecidos, bem como por todo o transporte e

deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a

empresas subcontratadas ou a fabricante os ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer.
9.4. Substituir o material que apresentar alteração, deterioração, imperfeição, ou quaisquer outros vícios, ainda que

constatados após o seu recebimento e/ou pagamento.

9.5. Manter atualizados, durante a contratação, a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND, junto ao INSS, o CERTIFICADO

DE REGULARTDADE - CRF do FGTS, a CERTTDÃO DE REGULARIDADE, junto à Fazenda Federal e a CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS.

9.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos fornecimentos, nos termos do

artigo 65, § 1e, da Lel 8.666/93.
9.7. Emitir nota fiscal/fatura correspondente a empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.

10. OBRTGAçÕeS On CONTRATANTE

10.1. Zelar pela segurança dos materiais, não permitir seu manuseio por pessoas não habilitadas. 0

necessários sobre o tipo e manuseio do equipamento.

2
Placa de sinalização, em poliestireno, antichama, fotoluminescente e autoadesiva indicando
saída de emergência.

Unidade 2t

3
Placa de sinalização, em poliestireno, antichama, fotoluminescente e autoadesiva indicando
rota para direita em direção à saída de emergência.

Unidade 2L

4
Placa de sinalização, em poliestireno, antichama, fotoluminescente e autoadesiva indicando
rota para esquerda em direção à saída de emergência.

U nidade 21.

5
Placa de sinalização, em poliestireno, antichama, fotoluminescente e autoadesiva indicando
rota para escadaria em direção à saída de emergência.

Unidade 10

LOTE 04 - LUMINÁRIAs

Item Especificações dos Materiais Unidade Qtd
1 Luminária de emergência; 30 leds, bateria lítio com autonomia de até 6 horas. Unidade 21_t

LOTE 05. SUPORTES

Item Especificações dos Materiais Unidade Qtd

1
Kit de suporte de parede para extintor universal modelo PQSP, AP e Co2. Composto por
suporte, buchas e parafusos necessários para instalação.

U nidade 65
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10.2. Comprovar e relatar, por escrito as eventuais irregularidades na entrega do material adquirido.
10.3. Sustar a aquisição dos materiais por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique
tal medida.

10.4. Emitir pareceres no processo administrativo relativo à presente aquisição, especialmente quanto á aplicação de
penalidades e alterações contratuais, e repassar informações pertinentes à respectivo Registro de Preços.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento pelo fornecimento dos materiais será efetuado em até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação da

nota fiscal correspondente, devendo estar devidamente atestada por servidor designado para a gestão do contrato.
11.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua adimplência com a seguridade social
(CND), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabalho certidão negativa (CNDT).

11.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação não for quitada atendendo

assim suas obrigações financeiras a que lhe forem impostas em virtude de alguma penalidade ou inadimplência

contratu al.

tL.4. A critério da administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com

multas, indenizaçôes a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada.
11.5. O pagamento será através de ordem bancária, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da futura
CONTRATADA.

11.6. A SEMED-U não se responsabilizará pelos custos que a licitante contratada realizar para além do valor total
contratado.
12. DA PREVISÃO ORçAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos Recursos Orçamentários do Fundo Municipal de

Educação.

L2.36L.OO2L:1038 - Aquisição de equipamento Moveis, Utensílios e/ou veículo para Rede Municipal de Ensino

4490.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente

Fonte: 1160040

13. DA FTSCAUZAçÃO

13.1. As entregas dos materiais serão acompanhadas e fiscalizadas por um servidor designado através de portaria para tal

fim. Cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades de acordo com art. 67 da Lei ns 8.666/93, sem prejuízo as sanções

administrativas e penais cabíveis.

13.2. Caberá ao Fiscal do contrato verificar a execução do objeto garantindo a qualidade desejada e atestada, encaminhar

as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos.

13.3. A fiscalização será exercitada de acordo com o interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não

implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

14. DAS PENALIDADES

14.1. Com fundamento no artigo 7e da Lei i:0.520l2OOZ e artigo 28 do Decreto ns 5.45012005, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de

fornecedores da PREFETURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI E DEMAIS SECRETARIAS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa e licitante e a adjudicatária que:

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

b) deixar de entregar documentação exigida neste processo licitatório;
c) apresentar documentação falsa;

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar a execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) fazer declaração falsa;

i) cometer fraude fiscal.
14.2. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação quando incorrer em

uma das hipóteses da condição anterior.
14.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei ns 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso

injustificado, assim considerado pela Administração, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a

prévia e ampla defesa, ás seguintes penalidades.

L4.3.L. MULTA DE:

alO,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso a prestação de serviço não seja concluída, limitada

a incidência de 15 (quinze) dias. Após o decimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso,

poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
&
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b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega dos produtos, por período
previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

cl 70% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Laranjal do .Jari-AP, 20 de agosto de 2021..

Wagner Rodrigues de Oliveira
Gerente de Administração e Finanças

Dec. Ns O47 /2021-GAB/PMU

e#
i§pi ffil

superior ao

a
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PREGÃO ELETRÔNrCO N" OtLl2O22- PMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAT

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:
Nome do Representante Legal RG:-e

Pregão Eletrônico ns /2022- Registro de Preços

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

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

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

estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como:
impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura venham a

ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

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

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

O valor da proposta e de RS nos termos acima.

Cidade/UF, _ _ de_ de 2022.

3

4.

5.

($

ITEM ESPECTFTCAçÃO VALOR UNITÁRIOQUANTIDADE UNIDADE

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

I
I

-t-----_1
I ttll 

-
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PREGÃO ELETRÔNICO N" OLLI2O22- PMU

ANEXO ilt

MINUTA DO CONTRATO N9 /2022-SEMED/PMU

CoNTRATO DE AQUTSTçÃO QUE ENTRE Sr

CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAçÃO DE LARANJAL DO JARI_SEMED/PMU,

COMOCONTRATANTE,EAEMPRESA
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 a SECRETARIA MUNICIPAI DE EDUCAçÃO - SEMED, atraves do FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno, CNPJ ne 75.025.396/000I-07, situada na Rua

Emílio Médici, ne 2093, Bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, representada pela sua Secretária Sra.

ANTONINA SOARES OUVEIRA, brasileira, portadora do RG ne 2984073 do CPF ne 577.918.302-30, residente e

domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, Amapá, de outro lado, como CONTRATADA, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com
personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxx, ns

xxxxxx, xxxxxxxx, Cep: xxxxx, RG nq xxxxx, CPF n9 xxxxxxxx, celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas

e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem

FUNDAMENTO LEGAL:

Constituição Federal;

Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 dejunho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ns 10.520, de 77 de julho de 2002;
Decreto ne LO.O24, de 20 de setembro de 2019;

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de extintores e materiais para manutenção de sistema de incêndio,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do larí, de acordo com as especificações e

quantidades, conforme descrito no Anexo l, Processo ns 212.O7412021-SEMED, do Edital do Pregão Eletrônico O77/2O22-

SEMAP/PMU.

CúUSUtA SEGUNDA. DA VIGÊNclA:

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

CúUSULA TERCEIRA _ DA GARANTIA E VALIDADE:

3.1 Todos os produtos fornecidos deverão estar de acordo com anexo I do Edital

CúUSULA QUARTA: DO PRAZO E DO LOCAT DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega: será de no máximo 30 (trinta) dias uteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

4.2. O local da entrega: Os Produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra
danos de transporte manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais, no almoxarifado da SEMED-U, localizado á

Avenida lndependência, ne 700, Bairro do Agreste, Laranjal do Jarí-AP, de segunda a sexta-feira entre 08:00 e as 12:00

horas ou das 14:00 as 18:00 ou em outro horário previamente combinado.
4.3. A entrega dos Produtos será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser entregue conforme descrito no

Termo de Referência.

4.4. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações e

condições deste Termo de Referência, do edital e do instrumento contratual, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar os

itens irregulares, no prazo de até 10 (dez) dias.

4.5. Caso a reparação dos produtos não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo ern atraso na

entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste termo.

d
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4.6. O aceite dos produtos pela CONTRATANÍE não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do prestador
de serviços por falhas de quantidade, qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de
Referência e seus Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas êm
legislação pertinente.
4.7. Quanto a problemas de qualidade, quantidade, regularidade dos produtos ou da condição da entrega, a licitante
notificada pela Secretaria Municipal de Educação será responsável pelo reparo dos mesmos que apresentar problemas.
4.8. Será avaliado os produtos no momento da entrega, práticas diferentes das especificações do edital, farão com que os
mesmos não sejam aceitos.
4.9. O desrespeito quanto às cláusulas acima e demais deste Termo de Referência, e o desrespeito quanto ao produto, à

forma, o local, o prazo de entrega ou seu atraso injustificado, fará com que a empresa vencedora seja imediatamente
notiÍicada para regularização, ficando entendido que correrá por sua conta e risco destaadequação, incorrendo em mora,
estando passível de sofrer as penalidades previstas em Lei.

cúUsUtA qUINTA: DAs coNDIçÕEs DE PÂGAMENTo:

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

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

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

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

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

5.6. O pâgamento se fará mediânte a apresentação dos documentos de regulâridade junto ao lnstituto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Têmpo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionado que a taxa de atualizâção financeira devida pela CONTRATANTE, entre ã dãta acimâ referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento dã pãrcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a dãtâ prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

l= índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = {Txl100)
36s

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da tâxã ãnual = 6%

cúusutA sExTA - DA FtscAuzAçÃo Do coNTRATo:

6.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercidã por agente do CONTRATANTE, devidâmente designado para
tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico ne 011/2022, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsãbilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrênciâ, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

6.3. 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. (vinle e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
Contrato,

6.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item ãnterior, mediante acordo entre as partes. (p
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cúusuLA sÉTrMA - oBRTGAçÕES DA coNTRATANTE

7.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições estabelecidas no Editai e

Seus anexos;

7.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das obrigações

da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e

comunicando à CONTRATADAS quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

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

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

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

contrato;

7.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no

edital e na licitação;

7.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cúusurA orrAVA - oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA

8.1 Entregar os produtos, no prazo e condições definidos no Edital e Termo de Referência (Anexo l), além das obrigações

assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de transcrição, faz

parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

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

indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

8.3. 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;

8.4. Entregar os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com

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

8.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar imediatamente,

por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite a

execução do contrato;

8.6. Entregar os produtos do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o perfeito desempenho

deste;

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

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado,

tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; f)

vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

g.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE 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;

8.10. 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 ob.leto;

8.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

8.12. 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;

&
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8.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem prévio
consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

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

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

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

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

8.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 1-2, !3,18 e 26, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

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

8.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúusulA NoNA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRIA:

9.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

cúUsUtA DÉCIMA. DO VATOR

10.1 - A Contratante pagará à Contratada, nos termos da homologação do resultado pelo Prefeito deste Município, o
valor total RS xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), relativo ao valor total do item mencionado na cláusula primeira

e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver,
concedido pela CONTRATADA.

CúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DAS PENAI-IDADES:

L1.1. Ficará impedida de licitar e contratar 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 da Lei ns 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) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

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

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude físcal.

11.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei Federal ne

8.666193, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de O,2Yo (zero 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 lOo/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

d

OrgãolUG Ll2L2- Fundo Municipal de Educação

Ação
12.361.0021:1038 - Aquisição de Equipamento, Móveis, Utensílios, Veículo p/ Rede

Mun de Ensino

Elemento de Despesa 4490.52.00.00 - Equipamenetos e Material Permanente

Fonte: 1150040
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cúUSULA DÉcIMA SEGUNDA. DA REscIsÃo:

t2.t - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e78 da Lei no 8.666/93, e nas

formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

CúUSUtA DÉCIMA TERCEIRA - DO TIVRE AcEsso

13.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao

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

cúusuLA DÉcrMA qUARTA - Do FoRo E DA puBucAçÃo:

1"4.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do )arilAP, com exclusão de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

74.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município, conforme determina a Lei ne

8.666193.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do Jari-AP, xxxx de xxxxxx de 2022

ANTONINA SOARES OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF ne xxxxxxxxxx-xxx

CONTRATADA

Testemunhas:

1. CPF

CPF2.

,p


