
ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Equipe de Pregão
EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO N9 O1V2O21- CPVSEMAP

REGISTRO DE PREçOS

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 ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO, objetivando o REGISTRO

DE PREÇOs, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Equipamentos Tecnológicos
(lmpressoras, data show - projetor, câmerê digital profissional, kit youtuber para câmera e celular) computadores
desktop, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência -
Anexo ldo Edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto ns 7.746, de OS de junho de 2012, do Decreto na 7 .892, de 23 de janeiro e 2013, da
lnstrução Normâtiva SLTI/MP ne 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril,
de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 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 estêbelecidas 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:

lNÍclo DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: O3lO32021às OShOOmin - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOST ASt 24lO3lzJ21às 08h15min - Horário de Brasília

tNícto oA sEssÃo DE DtSPUTA DE PREços: 24l03lzJztàs 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 sistemã 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 L0.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de

modo de disputa ABERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Eanco do Brasil 5/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 quê impeça a realização do certame na

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

local anteriormente estabelecidos, dêsde que não hala 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

www.licitâcoes-e.com.br.
link correspondente a este Editêl no site

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

â) EndereÇo da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, n9 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do Jâri - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao púbiico: 08h00min às 13ho0min, de segunda a sexta-feira.
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c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e,com,br; www.lanranialdoiari.ao.Eov.br

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

aÊrlÂD

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

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

5.4. Anexo lV - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta.
5.5. Anexo V - Minuta do Contrato

6.1. A presente licitação tem por obleto REGISTRO DE PREçOs, do tipo menor preço por item, consignado em Ata,
pelo prazo de 12 {doze) meses, para aquisição de Equipamentos Tecnológicos (lmpressoras, data show - proletor,
câmera digital profissional, kit youtuber para câmera e celular) computadores desktop, de acordo com as

especificações, quantidades estimadas e condiçóes constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

6.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração Públicã ã firmar as contratações nas quantidades
estimadas no Termo de Referência - Anexo l, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativâ às licitaçôes, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

7.1. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento do Fundo Municipal de Educâção de
Laranjal do Jari do exercício de 2021 - Ação: 2022 - 7O3a - Natureza da despesa: 4490.52.00.00 - Equipamentos e

Material Permãnente; Fonte de Recursos: 1113 - 1111.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendâm a todas as exigências fixadas neste Edital e que
estiverem devidamente crêdênciados no site www.licitacoes-e.com.bÍ.

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

8,2.1 Reunidas em consórcio;
8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

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

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

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

acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto o.e 10.O24/2O19), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil

S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com,br.

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

9.3. O licitante 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.
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excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros.

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

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ne 010/2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo Lrcitoçôes-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., constante no site www.licitacoes-e.com.br.

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

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-e.com.br, opção Acesso ldentificado,
observãndo data e horário timite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando pârâ câdastrá-las
no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo 8ãnco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a

abertura torna-se publicamente conhecidas.

10.6. Os interessados poderão anexar a proposta atraves da opção "Oferecer Propostas", em arquivos no formato do
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-ê.com.br, a referida proposta
não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPI, nome do representante, telefone, endereço) que

identifique a interessada, sob pena dê desclãssificação na participãção do certame licitatório.

10.8. 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 sânçôes previstas neste Edital.

10.9. O licitante será responsável por todãs 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 â sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante dâ inobservância de quâisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

licitação.

10.13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

cl estrângeiros que não tenham representâção legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder

administrativa ou .iudicialmentei

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ns 8.666, de 1993;
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e) que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

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 nâ internet;

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

el dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condiçôes de habilitação;

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

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

jl conduzir os trabalhos da equipe de âpoio; e

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

12.1. Os pedid05 de esclarecimentos referentes a este processo licitãtório deverão ser enviados ao Pregoeiro, ate 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via

internet, no endereço col.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 útêis antes da data designada parâ a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

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

dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Eairro 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 ânexos,

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 datã para a realização do certame.

12,7. As impugnações e pedidos de esclaÍecimentos 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.

12,9. As respostâs âos 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.

§
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12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, aÍetarem a formulãção 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
razo inicialmente estabelecido Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessãoo

(

13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 05 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, êncerrar-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, se.,am encaminhâdos, preferencialmente, sob a forma de autenticação eletrônica digital, afim de que se.ia

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 regularidãde fiscal e trabãlhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ne 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônjco durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

13.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

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

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

local indicados neste Editã1.

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 Referênciâ.

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

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

todos os participantes.

14.5. A não desclassificâção da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito

na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenará automaticamente âs 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 â etapa competitiva, os licitãntes 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 ocorreÍá pêlo valor TOTAL do ltem.
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14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

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

consecução do melhor preço.

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

primeiro lugar.

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

registrado, vedada a identificação do licitante. O licitãnte somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14,21. Ao formular seu lance, o Iicitante 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 obieto
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.

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.

GEittÂD
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14.9.1, lnfoÍmamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "itêm" com a nomenclatura"lotê".

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

regras estabelecidas no Edital.

14,11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.12. O intervalo mínimo de diferênça de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances

intermediários quanto em relâção à proposta que cobrir a melhor oferta dêvêÍá sêr de RS 1,00 (hum) real.

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

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

pêlo 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 automêticamente
pelo sistema 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.

14.25. 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 vintê e quatro horas da comunicação do fato pelo

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

15,1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido à5 Microempresas - ME e às Empresas de
Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de Laranjal do lari, conforme
determina a Lei Complementar n.9 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei

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

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

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

15.3. 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 ultrapãssado o limite de faturamento estabelecido no art.3e da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro
de 2006, no ano fiscal anterior, caso u5ufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 123/2006 configura fraude ao

cêrtâmê, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de Laraniâl do Jâri, nos

termos do ltem - SANçÕES.

15.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentãção 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

[!g§ 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 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

74712074;

15.5. 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 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 dê dêsempate a preÍerência de contratação para as Microempresas - ME e

Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Êntende-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 poÍ cento) superiores à proposta mãis bem classificada;

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

15.8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementar n.s 72312N6, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma:

l- a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto

licitado;

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

NI
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artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquãdrem 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 ponê 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 encerramênto dos lances,

\-, sob pena de preclusão.

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

adequâção 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 § 9-ô do art.26 do Decreto n.e 7O.O24/2O19.

16.2. 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, suã proposta por escrito, em conformidade com os lances eventuâlmente
ofertados, devendo estar de acordo com a especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de
proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes dados:

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

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

b) PREÇO UNIÍÁR|O E TOTAL PARA O OE.jETO LlclTADo, 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 cu5to do
fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão

inclusas.

d) RAzÃo SoclAL, ENDEREço, telefone/fax, número do CNPI, 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 transaçóes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletÍônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suâs propostas e lances.

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

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

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 Bãnco do Brasil,

sob pena de desclâssiíiceção e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encaÍ8os sociais,

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

indiretos incidentes sobre o ob.ieto licitado.

N-
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16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a suã propostã de preços a PI-ANILHA DE CUSTO,

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

77.1. Parc.iulgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo valor
total do Lote.

17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
âo 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. 5e 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 classiÍicação, até a apuração de uma proposta que
atenda o Edital.

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

obtido preço melhor.

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

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

sessão pública.

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

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

17,9. No julgâmento da habilitâção 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

atã e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao

seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

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 hâbilitação técnica.

18.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

u

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.

, DO JULGAMEÍVÍO DAS PROPOSTAS

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

sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e â exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública do Pregão.

18. DÀ
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daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inãbilitação.

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 hãbilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legâlmente
permitidos.

18.6. Se o licitante for ã 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, pelâ 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 CNO e ao CRF/FGTS, quãndo 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. DECLARAçÕES

MODETO DE DECLARAçÃO - ATENDIMENTO AO5 REqUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art.4e da Lei n.e 10.520/2002
PREGÃO ETETRÔN I çg n.e ______12§21

nome da em resa CNPJ n.e sediada à endere o com leto declara sob as penas da lei
que possui todos os requisitos exigidos no Editãl de Pregão Eletrônico n.e-J2o2f, para ã hãbilitação, quanto às

condiçôes de qualificação jurídicã, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar
ciente que a faltã de atendimento a qualquer exigência para habilitação constânte do Editâl ensejará aplicação de
penalidades à declarante.

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

Carimbo do CNP.I

b) Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso XXX|ll,

do Art. 7e da Cí nos termos abaixo:

MODELO DE DECLARAçÃO - NÃO UTITIZAçÃO OE MÃO DE OBRA INFANTIT

PREGÃO ETETRÔN I CO N.9 -J 2O2I.

(nome da emoresa) inscrita noC.N.P.J. n.s por intermédio de seu representante legal o(a)

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

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

acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

Observaçãor em caso ãfirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarantê ou Repr€sentante Legal da Empresa (Assinatura)

N

§Ft!!êP

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

10.520/2002, nos termos abaixo:
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18.10. HABTLTTAçÂO JURíDtCA

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

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

sede, acompanhada de prova dâ indicação dos seus administradores.

d) No caso de microempÍesa 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 ne 36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNCRC.

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade êssim o exigir.

f) RG 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 pelâ Secretâria 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 20L4, abrangendo as contribuições previdenciárias;

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

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

Í) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação das Leis do
Trâbalho, ãprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de l.e 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 p razo de 05 (cinco) dias

tilgiS, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério dã Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou posltivas com efeito de certidão negativa,

conforme dispõe o art. 43, § ].e da Lei Complementar n.e 123/2@6, com â redação dada pela Lei Complementar n.s

L47/2Ot4;

HO

§EMAP

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

"-J

b) No caso de sociedade êmpresária: 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 açôes, acompanhado de
documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todas as alteraçóes ou da
consolidação respectiva.

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

§.
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas no ãrt. 81 da Lei ns 8.666, de 21 de junho dê 1993, sendo facultado à

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

18.12. QUATIFICAçÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

a) Certidão netativa 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 consignâr no próprio texto data de validade
diferente;

18.13. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

a) Um ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do anexo, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove(m) o Íornecimento de equipamentos semelhantes em características e

quantidades ao objeto deste certame, conforme art. 30, § 42 da Lei ne 8.666/93.
b) Considerar-se-ão fornecimentos e/ou serviços semelhantes aqueles cujas quantidades ou prazos de execução sejam

de no mínimo 50% (cinquenta por cento) com comprovação, do quantitativo relacionado ao objeto desta licitação

c) Para garantia da veracidade da informâção, o Atestado de capacidade Técnica emitido pelaAdministração Pública

deverá conter as seguintes informâçôes, salvo quando se tratar de serviços ou obras de engenhâria.

. Número do processo âdministrativo que deu origem a contratação;
o Modalidâde de licitâção ou fundamento da dispensa/inexigibilidãde de licitação;
. Número do instrumento do contrato e/ou protocolo do pedido de compra/serviço;
. ldentiÍlcação do contratado, acompanhada do número de inscrição no Cadastro Nacional da PessoalJurídica (CNPJ)

ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

o Obieto do contrato e/ou pedido de compra/serviço;
o Prazo contratual;
. Valor global da contratação;
. Percentual de execução do objeto, quando o atestado for emitido antes da conclusão do contrato;
. Atuação do contratado durante â execução do contrato, declarando se a prestação foi satisfatória ouinadequada,

com registro da ocorÍência de eventual cláusula contratual descumprida e/ou de aplicação de penalidade

d) Aplica-se aos atestados emitidos por instituições privadas as disposições do item ãpenas no que couber,

dispensando-se, entre outras, as informações referentes ao processo administrativo, modalidade de licitação,

número de contrato, entre outras.

e) Em todos os casos o pregoeiro podeÍá diligenciar aÍim de comprovar o atendimento dos requisitos, antes de

proceder a desclassificação do licitante;
f) Quando solicitado pela comissão de licitação, a empresa deverá disponibilizar todas as inÍormações necessárias à

comprovação da legitimidade do atestado entregue, apresentando, dentre outros documentos, cópia dos contratos
e dos documentos do responsável técnico pela execução do contrato, com registro no conselho de classe, conforme
o caso.

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivadà, 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 hãbilitação.

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 {trêsl dias para

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

f im no site www,licitacoes-e.com.br.

§
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19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio eletrônico, no
pra20 de 03 (trêsl dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

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

Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarãda 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 coMlssÃo PERMANENTE

DE LlclTAÇÃo: Avenida Tancredo N eves, n-o 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20.1. Nâo sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que

encâminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

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

homologando em favor do licitante vencedor.

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

examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classiÍicação, ate apuraçâo

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

for o caso, celebrar o Contrato.

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

PREçOS, deste Editâ1.

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

convocação, pâra comparecer perante a COMI55ÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO a fim de assinar a Ata de Registro de

Preços.

21.3. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente
convocada para a assinatura da Ata de Registro de Prêços e/ou do Termo Contratual, ensejará a aplicação de multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação constante da proposta comercial apresentêda.

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

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

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

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

cancelamento do registro do preço do item para este fornecedor.

àI? :
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21.5. Os demais licitantes classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto por item, poderão ser

N

20. DA ADTUDTCAçÃO E HOMOLOGÀçÂO

21. OA ASSINATURA E VALIDADE DAÂTADE REGISTRO DE PREçOS
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convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nã condição de aceitarem os preços do primeiro colocado em
cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

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

21.8. A Ata de Registro de Preços terá velidadê de 12 (dozê) meses, improrrogáveis, conÍorme art. 12 do Decreto ns
7.892/13 contados a partir da data da sua assinatura.

22.1. A Secretaria solicitante do ob.ieto será o Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este Edital

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

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

22.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles oÍertados nas propostas de preços dos licitantes
vencedores da disputa.

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

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

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

22.5. O diÍeito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando o preço decorrente de procedimento de licitação for igual ou superior ao registrado.

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

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

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

22.8. É expressamente vedada a subcontatãção do ob.ieto deste Edital, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo

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

22.9. Em atendimento ao disposto no § 4e do art. 22 do Decreto n.e 7.892/2073 altetado pelo Decreto n .e 9.48812078, o
quantitâtivo decorrente das adesões à Ata dê Registro de Preços não excedêrá, na totâlidâde, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

22.10. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização

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

o prazo de vigência da ata.

22.U. Em decorrênciâ da âssinatura da Ata, a Secretariã Municipal participante poderá efetuar pedidos ao fornecedor

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

R

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

a

22. DA ÂÍA DE REGISTRO OE Ê DOS INTEGRANTES

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

especificãções previstos, durante a vigência do documento 5upracitado, mediante Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Gestora.
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ll- Comunicar mediante a instrução de processo, ao Órgão Gestor, ou seja, a Secretaria Municipal da Educeção,
eventuais irregularidades dã empresa fornecedora, detentorâ do registro de preços.

22.12. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesõês às atas que não excedam, por órgão ou entidade
solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme
disposto no § 3s do art. 22 do Decreto n .e 7.89212013 alterudo pelo Decreto n.s 9.488/2018.

23.1. DA REvrsÃo Dos pREços REGtsrRADos

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

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

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

empresa. Frustrada a ne8ociação, a empresa será liberãda do compromisso assumido, respeitados os contratos já
firmados.

b) Não havendo êxito nâs negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocârá os
demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a

Ata de Registro dê Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar ã Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante
requerimento Íundâmentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir ãs obrigações 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 licitantê
poderá ser liberado do compromisso assumido.

23.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados
pela Administrâção pâra os itens registrados.

23,1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do
licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

23.1.4. As alterãções dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadâs no Diário Oficial do
Município.

DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

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

| - pela Administração quando:

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

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

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

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

N
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23. DA RTVISAO E OO CANCETAMENTO DOS RÊGISÍRAOOS
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d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus
preços rêgistrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticãdo no mercado;

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

ll- pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

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

b) comprovar a ocorrência de Íato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execuçào
contratual-

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

emissão da Ordem de Serviço, emitidâ pela Secretãria Gestora do Registro de Preços e as obrigações assumidas
deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes,
respondendo câdã uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

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

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

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

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

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

24,6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts. 73 a 76,

da Lei 8.666/93. A Sêcretârie Municipãl da Administração e Planêiamento rejeitará, no todo ou em parte, a execução

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

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

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

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

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

regularização das falta5 ou defeitos observados;

24,9. A Secretaria solicitante registrará todas as ocorrênciãs relacionadas com a execução do objeto, devendo ainda

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

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

do objeto contratual;

GET'ÂD

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

§

24. DA EXECUçÃO, DA E DO GERÉNCIAMENTO DO OBJETO
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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;

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

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

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

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

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

25.1. O pagâmento 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;

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

25.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscaufatura, deverá
devolvêla à Contratada para que sejam feitâs as correções necessárias.

25.4. PaÂ fazer jus ao pagãmento, a empresa deverá apresentâr, acompânhado dã Nota Fiscal, atualizações das

certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

a) Regularidade para com Fundo de Gârantia por Tempo de serviço (FGTs);

b) Certidões negativas de débitos ou Certidão positiva com eÍeito 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 Trabêlhistas - CNDT;

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

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

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

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

\

25. DO DO REA'USTAMENTO E DAS BETENçÕES
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25.7. Nenhum pagamento sêrá efetuado enquânto estiveÍ pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
Contratada, sem que isso Sere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou
paralisação da execução do objeto do Contrato.

25.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado

25.9. O preço será fixo e não sofrerá rea.iuste.

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

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

26.1. 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 desteTermo;

26.2, A êmpresa 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 Secretariâ Gestora;

25,3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Gestora;

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

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

25,5. 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 este.ia de acordo com o

especificado neste Termo.

27.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

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

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

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

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

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

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

solicitado;

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

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

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

informando âinda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

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

atender prontamente.

,) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25y. (vinte e cinco

\
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27. DA§ E RESPONSÂBItIDADESDAS PARTES
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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 ob.ieto da contratação, cabendo-lhe
única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

ll Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.s de telefone fixo, celular e fax, para que
a Sêcretaria Municipal de Administração e Planeiamento mantenha os contâtos necessários;

m) Comunicar imediatamente ã Sêcretaria Municipal de Administração e Planeiamento todas as alterações
eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificaçôes, em face de
imposiçôes técnicas ou de cunho administrativo e legal.

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

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

q) Responder pelos danos causados diretãmente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo,
durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsa bilid ad e a fiscalização ou acompânhamento pelo

CONTRATANTE.

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

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

28,2. A empresa fornecedora será convocada, 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 prãzo de 05 (cinco) dias úteis.

h

27.2. DEVERES DO óRGÃO GESTOR

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

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

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

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidasj

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 padrôes

estipulados.

h) fornecer atestados de câpâcidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuâis;

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

i) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para tratar de ãssuntos
pertinentes ao obieto contratado;

k) re.ieitar, no todo ou em pârte, 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 CONÍRATADA e solicitar as providências necessárias-

28. DA FOBMALTZAçÃO. VlGÊNClÂ€ ArÍgRÂçÕÊs DO TNS1RUMÊNTO CONTRATUAL
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28.3. 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 demais licitantes classificadas, se houver, na
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.

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

28,5. Nã assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da realização do
pagamento, poderão ser exiSidas a apresentação das certidôes atualizãdas e a comprovação das condiçóes de
habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do lnstrumento
Contratual.

29.1. Com fundamento no artigo 7e dâ Lei ne 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Públicâ pelo prãzo de até cinco anos, sem prejuízo dãs demais cominaçôes legais, a licitante que:

29.1.1.

29.7.2.

29.1.3.

29.7.4.

29.7.5.

29.1.6.

29.r.7 .

29.1.8.

29.1.9.

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

Deixar de entregar documentação exigidã no edital;

Apresentâr documentação falsa;

Ênsejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

Fâlhar ou fraudar na execução do contrato;

Não mantiver a proposta;

Comportar-se de modo inidôneo;

Fizer declârâção fâlsa;

Cometer fraudefiscal.

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

29.2.1.Advertência;

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

29.2.3.Multa de L0%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa injustificada em

retirar a Nota de Empenho ou Assinaturâ da âtâ;

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

Proponente;

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

Edital e seus Anexos-

30.1. A Administração, observadas razóes de conveniência e oportunidade, devidamente justiÍicadas, poderá revogar a

presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificãr tal conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegãlidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

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

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

§

29. DAS SANçôES ADMINTSTRAÍtVAs

30. DA DOCÊRTAMÊE
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31.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos. contrários
ao alcance dos fins nela objetivados, ensejârá a formulação de imediata representação ao MINISTÉR|O PÚ8L|CO para
que sejâm adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e instauração do competente procedimento
criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n'
8.666/93.

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

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

segurança da contratação.

\-/ 32.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a .ealização 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 haia comunicação do Pregoêiro em contrário.

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

32.4, Reservã-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações com plementa res

32.5. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamaçâo ou indenização, poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

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

32,6, A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-la, no todo
ou em pãrte, por râzões 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 MUNICÍP|O DE LARANJAL DO JARI podeÍá, ainda, prorrogar, a qualqueí tempo, os prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura.

32,7. 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 omissôes em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do
licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação dos
princípios básicos da licitação;

cl Convocar as licitantes pãrã quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

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

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

32,9. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as 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 (doisl dias úteis antes da data de abertura da

sessão.

N

31. DA FRAUDE À TICITAçÃO

32. DAS GERÂIS
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32,10. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão, necessariamente, motivos para
que se altere ã dãtã e o horário do Pregão.

32.11. 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.

32.12. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem â formulação da proposta, serão informadas para

todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, Íeabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

32.13. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso 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.

r-- 32.14. 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 LÂRANJAL DO JARI.

33.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pêlo Pregoeiro ou Autoridade Competente, observados os
preceitos de direito público e as disposiçôes 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" 10.024, de 20.09.2019.

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

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

Laranjal do lari/AP, 11 de março de 2021.

ENIVA
â

TDo BAL\ÉíRo MACHADO
PRE&EIRO

DOs CA50SOMrS50S

34. DO FORO
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PREGÂO ErETRÔNtCO SRp N. 011/2021 - pMU

ANEXO I

I- DO OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência dispõe sobre aquisição de Equipamentos Tecnológicos
(lmpressoras, data show - projetor, cámera digital profissional, kit youtuber para
câmera e celular) computadores desktop, conforme especificações contidas no item lll deste
Termo de Referência,

II - DA JUSTIFICATIVA:
2.1. A pretendida contratação visa prover departamentos e secretarias da SEMED, de equipamentos
eletrÔnicos, adequados às suas necessidades, A aquisição em tela refere-se a bens de uso diário por
todo o quadro de pessoal das escolas, sendo de utilizaçâo fundamental ao cumprimento de suas
competências.

2,2. V ale ressalvar que se trata de objeto cuja necessidade de aquisição é urgente, tendo em vistâ o
desgaste natural decorrente do uso, seja por conta da necessidade de equipamentos não existentes.

2.3. Considerando a rmensa importância do uso dos equipamentos pelas escolas municipais em sua área
de atuaÇão pública, de modo a minimizar riscos de paralisação ou redução da continuidade de atividades,
bem como propiciar condições ideais de reaparelhamento do município, de forma a manter contínua,
efictente e com desempenho de qualidade os serviços públicos prestados à sociedade, é que se propôe o
objeto da presente contratação para atender as inúmeras demandas desta Secretaria Municipal de
Educaçã0.

lll - 0s bens descritos abaixo deverão apresentar obrigatoriamente as seguintes caracteristicas técnicas
mínimas:

. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips;
o Modo de projeção: Montagem frontal / traseira /

suporte;
. Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício;
. Número de pixels: 786.432 pixels lLO24x768lx3;
o Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3500 lumens2;
. Brilho em branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2;
o Razão de aspecto:4:3;

Aprovo o Termo de referência de acordo
com a Lei Vigente.

En: I 12020.

Antonina Soares Oliveira
SêcÍetária Municipal de Educação

0l 04
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TERMO DE REFERÊNCIA

No QUANT PRODUTOR DESCRTÇÃO

DataShow
(Projetor)
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. Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA);

. Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA),

1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGAz), 1280 x 1024
(SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1.050 (SXGA+),

1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x

1200 (uxGA60);
. Tipo de lâmpada:210 W UHE;

o Duração da lâmpada:
. Modo ECO: Até 12.000 horas3
. Modo Normal:Até 6.000 horas3
o Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77

(Zoom:Tele);
. Distância de pro.ieção/ tamanho da tela: 30" a 300"

(0,89m a 10,95m);
o Correção de Keystone:
o Automático: Verticâl:130 graus

. SIider: Horizontal:130 graus
o Plug'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac;
o Razão de contraste: Até 15:000:1;
. Processamento de cor:10 bits;
. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores;
. lmagem formato de câmera: Dx / (fator de colheita

1,5x);
o Píxeis Real:24,78 Megapixel EÍetivo 24,2 Megapixels;
. Resolução máxima: 24 MP: 6000x4000;
. Proporção da tela: 3:2;
o Tipo / tamanho do sensor: CMOS, 23,5 x 15,6 mm
. Formatos de arquivo: JPEG, RAW / Filmes: MOV /

Áudio: PCM Linear;
o Profundidade de Bit: 12 bits;
. Sistema de Redução de Poeira: Sim;
. Tipo de cartão de memória: SD/SDHC/sDXC;
. Controle de foco
. Tipo de foco: Foco automático e manual;

Modo de fóco: Automático (A), AF Servo Contínuo (C),

Foco Manual (M), AF de Servo Único (S);

. Pontos de foco automático: Detecção de Fase: 11;

. Visor / Visor

. Tipo de vlsor: Pentamirror;

. Ponto do olho do visor 18,00 mm;

. Cobertura do Visor: 95%;
o Ampliação do visor: Aprox.0,85x;
. Ajuste de Dioptria: -L,7 a +0,5 rn;
. Tela de exibição: LCD da tela traseira de 3 "(921.000);
. Cobertura de tela: 100%;
o Ângulo de visão diagonal: 170,0 ".
. Controle de exposição
o Sensibilidade: l5O Auto, 100-25600;
o Obturador: 30 - 1/4000 segundo;

SEMÂP

Câmera
Digital
Profissional
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. Método de Medição: Medição Média Ponderada ao
Centro, Matriz, Medição Pontual;

. Modos de Exposição: Modos: Prioridade de Abertura,
Auto, Manual, Auto Programado / Faixa de Prioridade
do Obturador Faixa: EV 0.0 - EV 20.0 / Compensação: -5

EV a +5 EV (em 1/3 EV Passos);

o Buffer / Disparo Contínuo: Até 5 fps a 24,2 MP].
o Modos de Balanço de Branco: Auto, Nublado, Luz solar

direta, Flash, Fluorescente, lncandescente, Predefinição
manual, Sombra.

o Modos de Flash: Auto / Redução de Olho Vermelho /
Preenchimento de Flash / Sincronismo Lento /
Desligado / Cortina Traseira / Sincronismo Lento
Sincronismo / Traseiro / Redução de Olho Vermelho /
Sincronismo;

o Flash embutido: Sim;
o Velocidade máxima de sincronização: 1/200 segundo;
o Compensação Flash: -3 EV a +1 EV (em passos de 1/3

EV);

. Sistemã de Flash Dedicado: iTTL;

o Conexão Flash Externa: Sapata quente.
. Gravação de vídeo: Sim, NTSC/ PAL;

. Formato de vídeo: 1920 x 7080p a 24/25/30150/60 Íps
(MoV) - 1280 x 720p a s0/60 fps (MoV);

. Proporção da tela: 16:9

. Foco: Auto / Manual / Auto Contínuo;

. Comprimento máximo do clipe de vídeo: 1920 x 1080:

29 minutos, 59 segundos;
o Gravação de áudio: Microfone embutido: com vÍdeo

(mono).
. Temporizador: 2 segundos,5 segundos, 10 segundos,

20 segundos;
. Conectividade: HDMI C (Mini), USB 2.0 Micro-B.
. Bateria: 1 Bateria de Íons de Lítio Recarregável EN-

Et14A de 7,2 VDC, 1230 mAh;
. Adaptador de energia: AC EH-5c;
. Temperatura de Operação /

Armazenamento: Operando 32a !04" F (0 a  0'C).
. Dimensões(LxAxD): L24,O x97,O x 69,5 mm;
o Peso 365 g.

. Kit Lens

. Comprimento focal: 18 - 55mm *Comprimento Focal

35mm Comparável: 27 - 82,5 mm;
o Abertura: Máximo: f / 3.5 - 5.6 Mínimo: f / 22 - 38;
. Ângulo de visáo;76" -28" 50';
. Distância Mínima de Foco: 25 cm;
o Ampliação; 0,38x.
. Relação Máxima de Reprodução; 1: 2,63;
. Desi n Ótico: 12 elementos em 9 grupos;

lj1
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. Lâminas de diafragma: 7, arredondado;
o Auto-foco: Sim;
. Estabilização de imagem: Sim;
. Rosca do Filtro Frente; 55 mm;
. Dimensões (DxL): 64,5 x 62,5 mm;
o Peso: 205 g.

. lmpressora Multifuncional LaserMonocromática

. Sistemas Operacionais Windowso/Mac OS@: Windows
8.1, 8, 7 SP1 / Windows 10 Home / 10 Pro / 10
Education / 10 Enterprise Windows Server 2016 / 2012
R2 / ZO12 / 2OO8 R2 / 2008 macos v10.10.5, 10.11.x,
10.12.x, 10.13.x Linux;

o Tecnologia de lmpressão: Laser eletrofotográfico;
. Memória Padrão:128 MB;
o Velocidade Máx. de lmpressão em Preto (ppm): Até 36

ppm;
o Resolução (máxima)em dpi:Até 2.400 x 600 dpi;
. Capacidadê de Entrada de Papel Padrão (folhas)t:

Bandeia com capacidade para até 250 folhas e entrada
de alimentação manual de uma folha;

. lnterfaces Padrão: Sem fio 8O2.Llb/C/n, Ethernet, USB

2.0 de alta velocidade;
o Emulação: PCL5e, PCL5C, PCL6 (PCL xL Class3.0), BR-

Script3;
o Ciclo de Trabalho Mensal Máx.*: Até 15.000 páginas;

o Volume de lmpressão Mensal Recomendado+: Até
2.000 páginas;

o Tamanho Máx. de lmpressão: Bandeja de papel:Até
21,6 x 35,6 cm (ofício) // Entrada de alimentação
manual: 7,5 a 21,6 cm (largura), 72,7 a 35,6 cm
(comprimento);

o Cópia resolução de Cópia (máxima):600 x 600 dpi;
. opções de Cópia:Ordenadas, N em 1, cópias

múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de 
I

documentos de identidade;
o Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / Resolução: 

i

Até 35 com;
o Ampliação / Redução:25% a 400% em incrementos de

7Yo:

o Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm
(carta).

. Digitalização tipo de Scanner: Vidro de exposição
colorido com ADF;

o ADF: Até 50 páginas;
. Resolução de Digitâlização lnterpolada (dpi): Até 19.200

x 19.200 dpi;
o Resolução de Digitalização óptica (dpi):Até 1.200 x

1.200 dpi;
. Visualização e software ocR: Nuance'" PaperPort'"

145E com OCR para Windows (mediante download);

03
60
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Multifuncional

fi



SEMAP

o4 o4
lmpressora

Multifuncional
Ecotank
Colorida

.-\

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Equipe de Pregào

J
. Função Digitalização parai: Arquivo, imagem, e-mail,

FTP, OCR para Microsoft@ SharePoint.
o Dimensões do Equipamento sem caixa:40,9 x 39,9 x

31,8 cm (LxPxA);

. Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas (face para
baixo), l folha (face para cima);

. Dimensões do Equipamento com caixa:

57 ,9 x 5L,8 x 43,4 cm (LxPxA);

. Peso do Equipamento com caixa: 14,9 kg;

. Peso do Equipamento sem caixa: 11,8 kg.

. Duplex: Sim;

. Compatibilidade com Dispositivos Móveis:
AirPrint@, Google Cloud Print'", BrotheÍ iPrint&Scan,
Wi-Fi Directc.

. Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo@ de
4 cores (CMYK);

o Tamanho mínimo de gotícula de tinta:3 pícolitros;
o Resolução máxima de impressão: Até 5750 x 1440 dpi

de resolução otimizada em vários tipos de papel;
o Velocidade de impressão:Em preto 33 ppm e em cores

15 ppmt;
. Velocidade de impressão ISO:Em preto 10.5 ISO ppm e

em cores 5 ISO ppm.
o Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC);

o Tamanho máximo da cópia: A4, carta.
o Especificações do scanner
. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS

colorido;
o Resoluçãoóptica:1200dpi;
o Resolução de hardware:12oo x 2400dpi;
. Resolução interpolada:9600 x 9500 dpi;
o Profundidade de bit de cor:48 bits de entrada,24 bits

de saída;
. Caractêrísticas do Scanner: Digitalização para PC (PDF e

WSD);
o Área máxima de digitalização:21,6 x29,7 cm.
. Conectividade padrão: USB de alta velocidade

(compativel com a especicação USB 2.0) (802.11

b/g/n)5, Wi-Fi Direct.
. Sistemas operacionais: Windows

Vista@/Windowso 7/Windowso 8/8. l/Windowso 10
(32bit/ 64bi0, windows Server@ 2003 5P2 - Windows
Servero 20167, Mac OS x 10.6.8 - Mac OS 10.13.x8

----)
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Kit Youtube
para câmera e

celular

Com putadores
Desktop

. Kit Youtuber Microfone De Lapela Celular + Tripé 1,30m
Câmera Celular + Flash Ring Light + Kit Lentes +
Extensão 3 Metros + 2 Mini Tripés FlexÍveis

. Computador Desktop

. Processador: core i5 - 9400f

. Memória RAM:8GB de RAM DDR4

. Armazenamento: 1TB de HD

. Sistema Operacional: Windows 10 professional 64 bits

. Wireless (rede sem fio)

. Monitor LED 21,5" Widescreen, Full HD, HDMI e VGA

. Teclado USB

. Mouse USB

IV - DA FONTE DE RECURSOS:

4.1 - Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento do Fundo Municipal de

Educação de Laranjal do Jari do exercicio de 2021 - Açáo: 2022. 1038 - Natureza da despesa:
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recursos: 1113 - 1'11'1.

V. DA GARANTIA E ASSISTÊNCÁ TECNICA.

5,'1 . Deverá possuir assistência técnica autorizada, credenciada/disponibilizada no Estado do Amapá

5.2. Deverá possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses para todos os equipamentos, componentes e
peças.

5,3. Não poderá haver lacres no equipamento que impossibilite a abertura do gabinete para troca de
periféricos, sendo a garantia mantida neste caso.

vt. coND|çÔES DE RECEBTMENTO:

6.1. O recebimento do objeto deste certame compreenderá duas etapas distintas, a seguir discnminadas:

6.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO - que oconerá por ocasião da entrega do objeto no local

indicados no item 7.2 deste Termo de ReÍerencia.

6.1.2. RECEBII\TENTO DEFINITIVO - será no selor requisitante por meio de uma Comissão de

Recebimento ou por um servidor especialmente designado pela SEMED que se deslocará para o local

de recebimento, conforme o caso, e constará de:

. Verificação fisica do objeto adquirido para constatar a integridade do mesmo;

. Verificação da conformidade do mesmo e especiÍicaçÕes,

6.2. A criterio exclusivo da SEMED poderão ser realizados testes nos equipamentos de forma a
veriÍicar a compatibilidade do mesmo com as especificações constantes neste termo de referencia e

da proposta da Contratada.

6.3. Caso sejam satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo,

que poderá ser suprido pelo ateste no verso da nola fiscal/fatura realizado por servidor especialmente

designado pela SEMED.

6.4. Caso selam insatisfatóías as veriÍicações acima, lavrar-se-á um Termo de Devolução, no qual

serão consrgnadas todas as irregularidades observadas no objeto entregue em relação às

especificações e quantidades constantes neste termo de referencia, Nesta hipótese, todo o item objeto

N
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do termo em questão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 30 (trinta) dias, quando

se realizarão novamente as veriÍicações constantes do subitem 6,1 ,2.

6,5, Caso a substituição não ocorra em ate 30 (trinta) dias, ou caso o novo item tambem seia rejeitado,

estará a Contratada inconendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas.

6.6. O recebrmento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito

desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer vicios detectados quando da utilizaçâo
dos mesmos.

6.7. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e recebimento

deÍinitivo, submetendo as etapas impugnadas a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até

a execução das coneções necessárias, sem preluízo da aplicação das penalidades cabívers.

VII, DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA
7.1. O prazo de enkega dos equipamentos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

7.2. O local da entrega deverá ser no almoxarifado da SEMED-LJ, localizado à Avenida

lndependência, n0 700, Bairro do Agreste, Laranjal do Jari-AP, de segunda a sextaJeira entre as 8:00

e as í2:00 horas ou das 14:00 as 18:00 ou em outro horário previamente combinado,devendo os

equipamentos ser entregues de acordo com indicaçoes, observadas as disposições do respectivo

Termo de Referência.

vilr. DA FtscALtzAçÃo
8.1 - Nos termos do art. 67 Lei no 8.ô66, de 1993, será designado representante para acompanhar e

flscalizar a entrega do bem, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeiçôes técnicas

ou vícios redibitórios, e, na oconência desta, não imp ca em corresponsabilidade da Administração ou

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.

8,3 - As decisoes e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

8,4- O CONTRATANTE comunicará à empresa, por escrito, as deficiências porventura veriícadas na

enÍega do objeto execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuizo das sançôes cabíveis.

rx. DAs oBR|GAçOES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1 . Efetuar o pagamento no tempo, lugar e Íorma estabelecidos no contrato.

9.1,2. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do equipamento seja

executada na forma estabelecida neste Termo de ReÍerência.

9,1,3. NotiÍicar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do

fornecimento.

9.1.4. Participar ativamente das sistemáticas de supervisã0, acompanhamento e controle de

qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos Íiscais referentes à entrega

efetiva do equipamento.

N
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inÍormaçôes e os esclarecimenlos que venham a ser solicitados pela

9.1.ô, Aplicar, se for o caso, as sançÕes administrativas e penalidades regulamentares e contratuais.

9.1.7. Acompanhar e Íiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a

entrega efetiva dos equipamentos.

x. DAS OBRTGAçÔES Ol COrrmraOl
10.1 . 0 licitante vencedor obriga-se a:

10.1.'1. Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

10.1,2, O licitante vencedor é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

10.1.3. Reparar, corígir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, qualquer

equipamento que se verificar alguma desconformidade ou vicio.

í0.1.4. Arcar com o ônus deconente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisÍatório para o atendimento ao objeto da licitação.

'10,1.5. Substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da

comunicaçâo formal desta Administraçã0, o equipamento ou equipamentos do mesmo, recusado.

10.1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo

CONTRATANTE na entrega do equipamento, atendendo, com diligência, às determinaçoes da
Unidade Fiscalizadora, voltadas à regularização de faltas e correções verificadas.

10.'1.7. Prestar o fomecimento dentro dos parâmelros e rotinas estabelecidas, em observância às

normas legais e regulamenlares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.

10.1.8. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades,
cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais kansgressões.

10.1.9. NotiÍlcar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou embaraçar o peíeito desempenho das atividades do fomecimento contratado.

10.1.10. Manter, durante a execuÇão conkatual, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condiçoes de qualificação e habilitação exigidas na licitação, A ausência da regularização, na

forma da legislação em vigor, acarretará a suspensão do pagamento.

1,I - DO PAGAMENTO:

11.1 - O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos equipamentos ou

somente após ter resolvido todas as irregularidades, que por ventura, vierem a ocorrer com a aquisição

do reÍerido objeto.

12 - DAS PENALIDADES:
12,1- Ficarâ impedida de licitar e contratar com a Uniã0, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, sem prejuizos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominaçôes referidas no Art.

87, lV da Lei n0 8.66ô/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla deÍesa, 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;

9.1.5. Prestar as

CONTRATADA.

N
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e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal,

12.2. A sançáo de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previslas na

Lei Federal no 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;
b) - multa de 0,20/o (zero virgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo

com o proposto e o estabelecido no editai, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da

nota de empenho, remlhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunrcada

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 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

Laranjal do Jari/AP, 21 de Maio de 2020.

Wagner Rodrigues de Oliveira
cerente de Administração e Finanças

Oecreto n' 0297/2019-GAB/PMU

u
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RG

Razão Social:
CN PJ:

Endereço:
Fone/Fax:

Nome do Representante Legal:

VALOR TOTAL

e CPF:

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico SRP ne__J2O21.- Registro de Preços

ITENS

QUANTIDADE
ESTIMADA

UNIDADE PREçO ESTIMADO VATOR TOTAL ESTIMADO

1 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessentâ) diâs 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 nâqueles 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.

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

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

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

Cidade/UF,_de_de 2021

N

ITEM ESPECTFTCAçÃO

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

§E*t
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ANEXO t

MINUTA DA ATADE REGISTRO DE PREçOS n."J2O2L

Aos dias do mês d do ano de- o MUNICÍP|O DE LARANJAT DO JARI, Pessoa.lurídica de Direito Público
lnterno, inscrito no CNPj sob nq , com sede administrativa à- n"_, Centro,

doravanteneste ato representado pelo Prefeito Municipa lSr"
denominado simplesmente de óRGÃO GERÉNCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisiçôes do objeto licitado
através do PREGÃO ETETRÔNlco N'r/2021-sRP, em face da classificação das propostas apresentadas pela(s) empresa(s) abaixo
qualificada(s), denomlnada(s) simplesmente de FORNECEDORÂ(S) que assumem 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 especiÍicado(s) no(s)

...-......12O. , que é parteitem(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregõo Eletrônico ne

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedoía, independentemente de transcrição.

2.1. O preço re8istrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condiçõe5 ofertadas na(s)

proposta(s)são as que seguem:

Fornecedor (rozõo sociol, CNPJ/MF, endereço, contotos.
representonte)

nidade quantidade lor UnitárioItem specificação

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

3.2. Não há órgã05 e entidades públicas participantes do registro de preços:

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

administração pública que não tenha participêdo do certame licitatório, mediante anuência do órgão geÍenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas. no que couber, as condições e as regras estabelecidas nã Lei ne

8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4.2. caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes 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 contÍataçôes 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.

4.4. As adesôes 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 órgâo gerenciador e órgãos participantes, independente do nÚmêro dê

N
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4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
Íornecedor das obrigações contratualmente assumidês e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidêdes decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

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

6.1. DA REVTSÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

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

a) Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e solicitará
formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para negociar o preço

registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a concordância da

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

firmados.

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

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

de Registro de Preços ou parte dela.

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

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

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

Administração para os itens registrados.

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

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

licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

6.1.4. As alterações dos preços registÍados, oriundas da revisão dos mesmos, se.ão publicadas no Diário oficial do

Município.

6.2. DO CANCETAMENTO DOS PREÇOS REGTSTRADOS

6.2.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia deÍesa, nos

termos do Decreto n'7.A92/731

&

l- pela Administração quando:

órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justiÍicadamente, a pÍorrogêção do prazo para efetivação
da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão nãoparticipante.

OA VALIDAOE DÂATÂ

gÃ ,É!êffi&ffiK
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a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na legislação
pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

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

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer dos motivos
elencados no Art.78 e seus incisos da Lei n.e 8656/93;

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

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

ll - pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

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

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

contratual.

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.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto ne 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

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

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiçõe5 do ajuste, encontram-se definidos no Termo

de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para Íirmezà e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (..........) vias de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhadê cópia aos demais órgãos participantes.

Cidade/U F,.............._d e _de 2021

Pelo órgão gerenciador

Marcio GIay da Costa Serrão
PrêÍêito Municipal

N

Pela empresa Detentora:

üf

7. 
'Â5 

PÊNAUDADIS

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidade5 estabelecidas no Edital.

§r§8 r
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MoDEto DE DEcLARAçÃo DE ETABoRAçÃo TNDEpENDENÍE DE pRoposrA

(ldentificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 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 dâ lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Erasileiro, 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 pârte, direta ou indiretamente, infoÍmado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potenciãl ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a propostâ elaborada para participar da (identiÍicação da licitação) não íoi
informada, discutida ou recebida de qualqueÍ outro participante potencial ou de fato da (identificação da

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir nâ decisâo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não cja refeÍida licitaçào;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou
em partê, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fâto da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

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

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

informâções pârã fi rmá-lã.

cidade/UF, _de de 2027

(repres€ntante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

&
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO N9 /2021-PMU

TERMO DE CONTRATO DE

AQUTSTçÃO QUE ENTRE Sr

CELEBRAM O MUNICíPIO DE

LARANIAT DO jARI E A EMPRESÂ

PARA

05 FINS ABAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direato, os no fim assinados, de um lado, como
CONTRATANTE, o MUNICíP|O DE IARANJAL DO JARi pessoa jurídica de direito público municipal, com sede

administrativa à Rua Tancredo Neves ne 2.605, bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP, devidêmente inscrita no

C.N.P.J./MF, sob o ns.23.066.905/0001-60, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito
Municipal o 5r. MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de
Laranjal do Jarí, Estado do Amapá, portador da Cédula de ldentidade ne 274636 e do CPF ne 620.367.852-04e de

outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ ns xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede xxxxxxx, ns xxxx Bairro
xxxxxxxxxxxxxx, cidade, UF, neste ato representado pelo, S(a). xxxxxxxxx, portador da Carteira de ldentidade n.e

xxxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF n.s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n.e 208.02312027 e em observância às disposições do art. 37, inciso XXI da

Constituição tederal, pela Lei ne 8.666, de 2L106/1993, legislação correlata, resolvem de comum acordo e na

melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir:

cúUsuLA PRIMEIRÂ - Do oBJETo

1.1. A presente aquisição tem por objeto o REGISIRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuâl
aquisição de Equipamentos Tecnológicos (lmpressoras, data show - projetor, câmera digital profissional, kit
youtuber para câmera e celular) computadores desktop, de acordo com as especificações, quantidades estimadas

e condições constantes no Termo de Referência - Anexo I do Editaldo Pregão Eletrônico-SRP ne 01-712O2L-PM].

cúUSUTA SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo coMPtEMENTAR

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

como âo estabelecido no ato convocatório, do Pregão Eletrônico-SRP ne O1.L|2O2L-CP\/P MU, e na proposta

firmada pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.p 212.OO9l2O2O-5EMED/PM U, que,

independentemente de trânscrição, integram e complementam o presente instrumento, naquilo que não o

contrariar.

cúusuLA TERCEIRA - DA vIGÊNcIA

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

cúUSULA qUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento do Fundo Municipal de Educação de

Laranjal do Jari do exercício de 2021 - Açàot 2022 - 1038 - Natureza da despesa: 4490.52.00.00 - Equipamentos e

Material Permanentej Fonte de Recursos: 1113 - 1111CúUSULA QUINTA - DO PRAZO, tOCAt DE ENTREGA E

FORMA DE RECÊBIMENTO.

5.1. Os materiais serão recebidos pelo setor de Material da SEMED-U (Almoxarifado), localizado na Avenida

lndependência, ne 700, Bairro Agreste.

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

Empenho.

5.3, A licitante vencedora obriga-se a entregar o item de acordo, estritamente, com as especificações descritas

neste instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso venha a ser constatado pela
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Administração não estar em conformidade com as referidas especificações.

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

5.5. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

5.5.1 - Provisoriamênte, no âto da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com
as especificações constantes da proposta da empresa.

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

5.6. Confirmado o atendimento das especificaçôes e condiçôes estabelecidas neste lnstrumento, o item será
recebido deÍinitivamente e liberado para pagamento.

cúusutA sErrA - Do vAroR coNTRATUAt E DAs coNDtçÕEs DE PAGAMENTo

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

6.2. O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) diâs, após o regular fornecimento,
mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretariã Municipal,
de Finanças.

6.2.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da Nota
Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de habilitação perante
a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho (CNDT);

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

6.3. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fâtura(s) a serem pagas, qualquer
débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto deste
certame.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidãção qualquêr obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ão pleito de
reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

6.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que ã taxa de atuãlização financeira devida pela contrâtante, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo ãdimplemento da parcela, será mediante a aplicâção da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

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

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

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

cúUsUtA 5íIMA - DAs OBRIGAçÕES DÂ CONTRAÍANTE

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

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condiçôes estabelecidas;

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

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

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

$
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Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Administração para d isponibilização dos
itens pela CONTRATADA.

cúU5UtA oITAVA - DAs oBRIGAçõEs DA CoNTRATADA

8.1. Entregar os itens no local indicado pela SMAS, nas quantidades e especificaçôes solicitadas, obedecendo os

critérios estabelecidos em Edital;

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

8.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encârgos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos,
contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita

disponibilização dos itens contrêtados;

8.4. sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SMAS;

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

8.6. Não trênsferir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da

Administração, desde que assuma total responsabilidade pela disponibilização dos mesmos;

8.7. Apresentar nota fiscal/fatura dos itens;

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

impossibilite de assumir as atividades conforme o estabele€ido.

cúUsUtA NoNA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FIScALIzAçÃo

9.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.e 07U2O21-
PMLJ, estão previstos no Termo de ReÍerência, anexo I do respectivo edital:

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

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

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

superiores em tempo hábil para a adoção das med id as conven ientesi

9.1.3. A fiscalização de que trâta este item não exclui nem reduz a responsa bilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios

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

cúUsULA DÉcIMA - DA MANUTENçÃO DO EQUITíBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO

10. 1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso ll, alínea "d", da Lei Federal ne

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

entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto do REEQUItÍBRlo EcoNÔMICO FlNANcElRo, quando

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

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do âjustado, ou ainda, decorrentes de

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que

neste caso será formalizado poTADITAMENTO;

10.2. Pârâ que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitâr atualização dos valores,

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

equilíbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compatível

com os valores de mercado;

10.3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado também sofrerá

REAJUSTAMENTO, baseado na variação do íNDlcE DE PREçOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e

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

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

10.4.1.Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de sobrevir fatos
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo da
execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administraçào, nos

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

10.4,2.Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando
ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5s, da 1ei8.666/93;

1O.5.As alterâções de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em percentual de 25%, somente poderão
ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contrâtual, já quando se tratar do instituto do
REEQUILí8RlO ECONÔMICO FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de suaocorrência.

cúUsUTA DÉcIMÂ PRIMEIRÂ - Do REA,USTE DE PREços

11.1. Os preços serão irrea.iustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses
da datã de âpresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

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

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

11.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3e da Lei ne 7O.7921OI, o reajuste só poderá ocorrer nos

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

11.4.Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com ês

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

11.5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerãda nula de pleno direito qualquer

estipulação de periodicidade inferior a um ano.

cúUsUtA DÉcIMA SEGUNDA - DAs vEDAçÔEs

12.1. É vedado à CONÍRAÍADA:

12.1.1, Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçãofinanceira;

CúUSUTA DÉcIMA TERcEIRA - DAs ALTERAçÕEs

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

CúUSUTA DÉcIMÂ QUARTA - DA RESCI§ÃO

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

nos termos dos artigos 79 e 80 da lei n.e a.666/932.

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

mânifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.

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

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, já câlculados ou

estimados.

CúUSULA DÉcIMÂ QUINTA - DAs SANçõES E PENALIDADES
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15.1. Fica sujeita às penalidades administrativâs previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.e 8.666/93, a
CONÍRATADA que:

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo
estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

b) Apresentar documentação Íalsa;

c) Não executartotal ou pa rcia lmente quâlquer das obrigações assu midas em decorrênciâ da contratação;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

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

0 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Componar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração Íalsa;

i) Cometer fraude fiscal.

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

15.3. A CONTRATADA, quando cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem
prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sançôes:

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

Contratante;

k) multa moratóriâ de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato em
desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da pârcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzel dlas corÍidos, uma vez comunicados
oficialmente;

l) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o va lor total do Contrato, no casode inexecuçâo total do
obieto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente
convocada, recolhÍda no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem
prejuízo dâ aplicação de outras sanções legalmente previstas;

m) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será aplicada
de forma proporcional à obrigâçâo inadimplidâ;

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

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

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

de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos;

p) DeclaÍação de inidoneidede pãra licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação peÍante a própÍia autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contrãtãnte pelos prejuízos

causados;

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

q) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

r) Tenham praticâdo atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitêção;

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

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

N
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serem efetuados

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

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n-o 8.666/93 e na Lei ne 9.784/99.

15.7. A aplicação das penalidades é de competência doCONÍRATANTE;

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

15.9. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar,
independentemente de suã mânifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de
inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n.s9.784/99.

15.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contrâtada ou da
garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando Íor o caso, cobradojudicialmente.

15.11. Aplicada a penalidade de multa, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no
prazo de 30 dias, contados da notiÍicação.

15.12. As situações dispostas no art.78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão

unilateral do contrato.

cúusutA DÉctMA sExrA - Dos cAsos oMtssos

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.s 8.666/93,
na Lei n.e 10.520/2002 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei n.e

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cúusurÂ oÉcrMA sÉrMA - DA puBucAçÃo

17.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos Diários Oficiais da União e/ou do Município de

Laranjal do Jari no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5s (quinto) dia útil do mês seguinte a sua

assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei ng 8,666/93.

cúUsUtA DÉcIMA oITAvA - Do FoRo

18.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Laranjal do JarilAP, com exclusão totâl de qualquer outro que

seja invocável.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato Íoi lavrado em 03 {três) vias de igual teor e
forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença de 02 (duas)

testemunhas.

Laran.ial do Jari-AP, xx de xxxxxxxxx de 2021

MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO

PÍefeito Municipãl de Laranjal do lari
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF

CONÍRATADA

1

2

N

SETIAP

TESTEM UNHAS

CPF

CPF


