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Equipe de Prê8âo

EDITAL
PREGÃO ETETRÔNICO SRP N9 O3/2022. CPVSEMAP

mocEsso Ne 212.Gv2021- sEMED/PMU

O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade PRE6ÃO, sob a forma ELEÍRôNICA do tipo MENOR PREçO POR LOTE, objetivando o REGISTRO

DE PREçOS, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de eqoipamentos de climatização (centrars de

ar), para atender as necessidades do Sistema Municipal de Ensino de Laranjal do JaÍi, de acordo com as especificações,
quantidades estimadas e condiçôes constante5 no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

1.1. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ns 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto np 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto ne 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da
lnstrução Normâtiva SLTI/MP ne 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normàtiva SEGES/MP ns 03, de 25 de abril,
de 2018, da Lei Complementar n'123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 05 de outubro de 2C15,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lea ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Êdital.

2,1. A sessâo 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:

rNÍclo DE R€cEBtMENTO DAS PROPOSTAS: 20/012022 às OShOOmin - Horário de Erasília

ABLRTURA DAS PROPOSÍAS:3llOU20?2às 08h30min - Horário de Brasília

rNÍclo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREço5:37/Ol /N)2àsOgh3Omin - Horário deBrasília

. iEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 {dez} minutos e, após rsso, será
pÍorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública, de acordo com o art.32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se trarar de
modo de disputa ABERTO.

\.7 3,1, O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil 5/A, através do sit.
www.licitacoes e.com.br, onde poderão ser acessad05 este Edital e seus anexos.

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer íato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão sêrá automaticamente transfêrida para o pÍimeiro dia útil subsequente, no mesmo horaÍio e

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

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

número da licitâção.

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital no site
www.licitacoes-e,com.bÍ.

4.3, Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste
Laranjal do lari - Amapá - CEP 68.920-000.

bl Horário de atendimento ao público: 08h0omin às l3hqrmin, dê sêBunda a rexta-íeira.

c) Referência de tempo: HoÍário de Brasíllâ/DF

ô

d) Srtes: www.licita.oes-e.com.br; ri.aD.eov.br

r. DA UCrTAçÃO

2. DO ENDEREçO, DATAE HCúRIO DO CERÍAME

3. DO PROV€DOR DO SISTEMÂ EI.EÍRÔNICOUTILIZADO
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e) Endereço Eletrônico: cpl.pmli@hEulail.com

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

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

5.4. Anexo V - Minuta do Contrato

5.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREçOS, do tipo menor preço por lote, consignado em Ata, pelo
prazo de 12 (doze) meses, pâra aquisição de equipâmêntos de climatizâção (centrâis de ar), para atender as necessidades do
Sistema Municipâl de Ensino de Laranjal do Jari, de acordo com as especificações. quantidades estimadas e condições
constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

6.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a firmar as contrataçôes nas quantidades

estimadas no Termo de Referência - Anexo l, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de

condições.

7.1, As despesas decorrêntes da contratação correrão à conta dos Recursos da:

7.7.7. Órgao/UO: 11212 - Fundo Municipal de Educação.

7.1.2. Ação: 1038 - Aquisição de Equipamentos Móveis, Utensílios E/ou Veículo para Rede Municipal de Ensino.

7.7.3. Elemento de Despesâ: 44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Peímanente.

7.1.4. Fonte: 1240000, 1160040

8,1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste €dital e que

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

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

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

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

acesso ao sistema eletrônico {§ 1s, art, 9.s do Decreto n.e 7o.o2412o19), obtidas junto às Agências do Banco do BÍasil

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 responsabilid ade do licitênte ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

danos decorrente5 de uso indevido das credenciai5 de acesso, ainda que por terceiros.
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6. DO OBjEÍO

7. DA DOTAçÃOORçAMENTÁRIA

9, DO CREDENCTAMENÍO: APUCAIIVO UCIÍAçÕES-E
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10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública poÍ meio da INTERNEI mediante condições de segurança -
criptografia e autenticação - em toda5 as suas fases.

10,2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jara-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ne 038/2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

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

10,3. A participaçào no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente êncaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados pêra acesso devem ser informados no sitêr !!!!E:tgt!!eg§:glq!=b[, opção Acesso ldentificado,
observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las
no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na dãta e horário previstos para â

abertura torna-se publicamente conhecidas.

10,6. Os interessados poderão anexar a proposta atrâvés da opção "Oferecer Propostas", em arquivos no formato do
PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

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

licitante às sanções previstas neste Edital.

10.8. O licitante será responsável por todas as transaçôes que foÍem efetuadas em seu nome no sistema eletrónico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10,9. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decoríente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidâs
pelo sistema ou de sua desconexão.

10.10. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imêdiato
bloqu€io de acesso deverá comunicar imedaatamente ao Banco do Bra5il (órgão provedor do sistema).

10.U. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o ob.ieto desta

licitação.

10.12, Não poderão participar desta licitaçâo os interessãdos:

al proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislaçâo vigente;

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

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

administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações prevista5 no artigo 9e da Lei ne 8.656, de 1993,

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

0 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

11,1. O certame seÍá conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório;

bl receber, examinar e decidiÍ as impugnações e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua

elaboração;
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10. oA PARTTCTPAçÃO

11. DO REGUI"AMENTO OPERACIONÂT DOCERÍAME
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c) conduzir a sessão pública na interneti

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

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

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

h) indicar o vencedor do certame;

il adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

12.1. Os pedldos de esclarecimentos reÍerentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, ate 03
(trêsl dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço cpl.pmli@hotmail.com.

12,2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dies úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitâr 5ubsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de
refêrência ê dos ánêxos.

12.3. Até 03 (três) dias útêis antes da data designada para a âbertura 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

diÍigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ns 2.605 - Bairro A8reste - Laranjal do Jari - Amapá -
cEP 68.920-000.

12.5, Caberá ao Pregoeiro, auxaliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus anexos, decidir
sobre a impuBnação no prazo de ate 02 (doisl dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

12,6. Acolhida a impugnação, seÍá definida e publicada nova data para a realização do certame

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

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos

autos do píocesso de licitação.

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

administração.

12.10. As impuBnações protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração

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

todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma Íorma que se deu o texto ori8inal, ICAbllndo-se o
prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

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

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

documentação.

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

ô

12. DO PEDTDO DE ESCLARECTMEÍITOS É TMPUGNAçÂO AO EDtTAt

13. DA APRESENTAçÂO DA§ PROPOSTAS E OOCUMENTOS DI HABITJÍAçÃO
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via internet, sejâm encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação eletrônica digital, afim de que seja
comprovada a veracidade desses com maior celeridade.

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

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

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

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

13.6, Não será estâbelecida, 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 compôem a proposta e a habilitação do licitante melhor clâssificado somente serâo
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

14. DAÂ8ERÍURÂ OA 5ÉSSÂO, CLASSTflCAçÃO DAS PROPOSTAS E TORMULAçÃO DE LÂNCES

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

local indicados neste Edital.

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

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

14.3,1. A proposta enviada ao sistema em arquivo anexo poderá ser identiÍicada.

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

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

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

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

14.8,lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no regrstro.

14.9.4 disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do Lote.

14.10. Os licitantes poderão oÍerecer lãnces sucessivos, observando o hoÍário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

14.11.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por êle oÍertado ê registrado pelo sistema.

14.12. O intervâlo mínimo de diferença de vâlores entre os lances, que incidiÍá tento em relãção aos lances

inteÍmediários quanto em rêlação à proposta que cobrir a mêlhor oferta deverá ser dê RS l,o0 (hum) real.

14.13.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances nâo poderá ser inÍerior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.

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

&,
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14,15.4 etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração dã sessão públaca.

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 periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabêlecida nos itens anteriores, a ses5ão pública encerrar-se á
automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.

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

14.20.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e re8istrado pelo sistema.

14.21.Ao formular seu lance, o licitante deveÍá evitar que o valoÍ unitário e total extÍapole o número de duas câsas

decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o item objeto
desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.

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

14.23, Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão âcompanhar a etapa de Ace ta ao
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
podeÍá permânecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

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

sessão pública será suspensa e reiniciâda somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divul8ação.

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

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

Pequeno Porte - EPP na panicipação em certames licitatórios deste MunicÍpio de Laranjal do lari, conforme determina
a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei

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

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

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

15.3. Será desclassiíicada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas - ME e às

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

houver ultrapassado o limite de fêtuÍamento estabelecido no art. 3s da Lei Complementar ns 123 de 14 de dezembro
de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benêfícios concedidos pela Lei complementar n,9 123/2ü)5 configura Íraude ao
certame, sob penâ de ser declarado inidôneo para licitaÍ e contratar com o Município de La,anjal do Jari, nos termos
do ltem - SANçÕE5.
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15. DO TRATAMENTO DIFÊRENCIAOO ÀS EMPRÉSÂs ENQUÂDRÂDAs COMO MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DC

PÉQUÊNO PORTE - EPP
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15'4' As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentaÍ todâ â documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o p razo de 05 {€in€o )dias
Ú!gi' cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a criterio da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.-.

74712074;

15,6. A não regularização da documentação no prâzo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.655, de 21 de junho de 1993, sendo Íacultado à

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

15.7. será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação parê as Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas - ME e Empresas
de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou ãté 10% (dez por cento) superiores à propostã mais bem classificada;

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

15,8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementat n.e 12312ú6, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:

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

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na foÍma do inciso I do caput deste
artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 19 e 29 do art.44 desta
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

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

encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 19 e 29 do art.44 desta Lei Cgmplementar, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oÍerta.

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

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

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

microempresa ou empresa de pequeno porte.

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

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

sob pena de preclusão.

16. DAS PROPOSTAS

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

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

em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do an. 7e e no § 9s do art. 26 do Decreto n.e 7O.O24/2O79.

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

.$
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no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os lances eventualmente ofertados,
devendo estar de acordo com a especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta,
Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes dados:

a) PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO,60 (SESSENTA) DIAS, a contaÍ da datê marcada para a abertura da presente
licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo c,tado nesta alínea.

bl PREçO UNITÁR|O E TOTAL PARA O OBJETO LICITADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas) casâs de€imais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

dl RAZAO SOClAL, ENDEREçO, telefone/fax, número do CNPI, banco, agênçia, número da conta-corrente;

16.3. O encaminhâmento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos.

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

16.5. A proposta de preços devera ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial Anexo ll do
Edital e observando as exigênciês contidas neste instrumento convocatório, sob pêna dêdesclassificação.

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

as informaçôes no Campo "lnformações Adicionais" ou anexáJas no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil,

sob pena de dêsclassificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociai5,

trabalhistas e previdenciários, fa.damento, materiais utilizados para a prestêção dos serviços, tributos diretos e

indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

16,7, Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo nos casos de
ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

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

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

17. DO JULGAMENTO DÂ5 PROPO§TAS

17.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo valor total
do Lotê-

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

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

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

17.3, Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigêncras de habilitação, o Pregoeiro examtnará a

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

atenda o Edital.

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

obtido preço melhor.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e veriÍicado o cumprimento dos requisitos de habilitação,

o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

c) DECLARAçÃO no corpo dê proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto
licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do
fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estâo
inclusas.

s
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17.5. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatâmente após o enceÍramento da
sessão pública.

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

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que
sejam possiveis: a aferição dê sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública do Pregão.

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

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

18.1. Como condição prévia ão exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiÍicada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificaíá o eventual descumprimento das condiçôes de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futuÍa contratação, mediante a consulta ao

seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (http5://certidoes-
aDf .apos.tcu.sov.brl).

18.2, Caso atendidas as condiçôes de participação, a habílatação dos licitantes será veriÍicada, em relação à habilitaçâo
jurídica, à re8ulâridade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação tecnica.

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

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-105, em formato digital, via

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

18.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisítos mediante apresentaçào dos

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

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

permitidos.

18,6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

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

comprovãdamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

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

18,8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encamiohar, nos termos deste Êdital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

18.9. DECLARAçÕES

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

70.520/2002, nos termos abaixo:

18. 0A HABTUTAçÂO

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

PREGÃO ELETRÔNICO N.9 J2O22

{nomeda empresal , CNPI n.s sediadê à (endereco comoleto), declara sob as penas da lei
que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregâo Eletrônico n.e J2O22, para a habilitação, quanto às

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

Locel ê dâtã
Nome / número do C.P,F do Declarante ou Representante Legal da Empresa (Âssinatura)

Carimbo do CNP.I

b) Declaração de não utilizâção de mão de obra inÍantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso XXXlll,
do Art. 79 da CF, nos termos abaixo:

MODETO OE DECLARAçÃO - NÃO UTIIIZAçÃO DE MÃO DE OBRA INTANTIL

PREGÃO ELETRÔNICO N.9 )12022.

(nome da emoresa) , inscrita no C.N.P-J. o.9-_._, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) portador(a) da Carteira de ldentadade nq órgão expedidor_, e do cPF ne

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

acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Rêssalvar emprega menor, a partir de 14 {quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

observação: em caso afirmativo, assinalãÍ á ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Dêclarante ou Representante legal da Emprêse ÍAssinatura]

18.10. HASTUTAçÃO JURÍDrCA

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

da respectiva sede.

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

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

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

consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simplêsr inscrição do ato constitutivo no RegistÍo civil das Pessoas Juridicas do local de sua

sede, acompanhada de prova da indicêção dos seus ad m in istradores.

d) No caso de microempresa ou emprêsa de pêqueno porte: certidão expedida pela lunta Comercial ou pelo Registro

Cival das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que çomprove a condição de mrcíoempresa ou empresa de pequeno

porte, nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa nq 36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de

Registro do Comércio - DNCRC.

f) RG e cPF do Íepresentante legalda Empresa (Cópia)

I8.11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABAI.HISTA

@

a) lnscriçâo no Cadastro Nàcional de Pessoa Jurídica (CNPI), do Ministeric da Fazenda;

PR€F€I]URÂ MUI{ICIPÂt DE LARAI{JÂI. OCIÂRI
STCRITÂRIÂ MUÍ{ICIPAL DE ADMI ISÍRÂçÁO E PLANEJAMENÍO

Eqúip€ de PreSâo

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

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exiSir.
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bl Certidão Coniunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Creditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

{RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RF8 n.e 1.751, de 02 de
outubro de 2014, abrângendo as contribuiçôes previdenciárias;

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

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

e) Certidão Negativa de Debitos 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
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

18.U.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de o§:.jgiMl!!ê!
!19§ cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe o art. 43, § 1q da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementa. n.a

747 /2074;

18.11.3 A não regularazação da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à

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

revogar a licitação.

18.12. QUALIFICAçÃO ECONÔMICÂ E FINANCEIRA

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

18.13. QUALTFtCAçÃO TÉCNTCA

a.1) A empresa pod€rá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a fim de comprova, a sua aptidão
para a execução do objeto da licitação,

19, DA |I{TERPOS!çÃO DERECURSO

19,1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, no prazo de (02 duas) horas, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.

19.2. Será concedido à licitante que manifestar a intençâo de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para

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

,s

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

comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de característrcas técnrcas e

quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atêstados devem estar explícitos: a empresa que está
Íornecendo o atestado e o rêsponsávêl pêlo 5etor êncarregado do objeto em questão.
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frm no site www.licitacoes-e,com.bt.

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

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

PregoeaÍo autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

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

19,6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveatamento.

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

19.8. Os autos do processo peÍmênecerão com vista fÍanqueadâ aos interessados na sala da çO!!!§§ÂILPEB!!ÂXEXI!
pl!!!!ff,@r Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do .iari - Amapá - CEP 68.920-000.

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

encaminhará à autoÍidade competente para homologação da licitação.

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

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regulêr no

ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS SANçÔE5. Neste caso, o pregoeiro

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

for o cêso, 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 Editã1.

21.2, Os licitantes classificados em primeiro lugar terão o prazo de 05 (cinco) dia5, a contar da data do recebimento da

convocação, paÍa comparecer perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO a frm de assrnar a Ata de Registro de

Preços.

21,3. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente
convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Termo Contratual, ensejará a aplicação de multa de

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

21,4. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual perÍodo, quando solicitado pela

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

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

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

cancelamento do registro do preço do item para este fornecedor.

21.6. Os demais licitantes classificêdos neste processo, em ordem crescente de preço proposto por item, poderão ser

convocados para compor a Ata de Registro de Preços, na condiçâo de aceatarem 05 preços do primeiro colocado em

q

20. DA ADJUDTCAçÃO Ê HOMOTOGAÇÂO

21, DA ASSINÂTURA E VÂIIDADE DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOs
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cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente

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

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

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

22. DA ATA OE REGISTRO DE PfrEçOS E DOS ÓRGÃOS IÍ$EGRAÍ{TES

22.1. A Secretar â solicitante Co objeto sera o Orgào Gestor dà Ata de Re8rstro de Preços de que tratâ este Edrtai

22.2. A Ata de Re8istro 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 ofertados 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 à utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei

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

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

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

especiÍicações pÍevistos, durante a vigência do documento supracitado, mediantê Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Gestora.

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

SRP, nos prazos estabelecados 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 subcontrateção do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual, sem prejuizo

da aplicação de penalidade adequada, conÍorme previsão no item 5anções.

22.9. Em atendimento ao disposto no § 4e do art.22 do Decreto n.p 7.892/2013 alterado pelo Decreto n.e 9.488/2018, o
quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado para o órBão gerenciador e órgãos participantes.

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

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

o prazo de vi8ência da ata.

22.11. Em decorrência da assinatura da Ata, a Secretaria Municipal participante poderá efetuar pedidos êo fornecedor
com o preço registrado, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentosl

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

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

eventuais arregularidàdes da empresa fornecedora, detento.a do registro de p!'eços.

a
22.12. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por ór8ão ou entidade
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solicitante, a cinquenta por cênto dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Regastro de Preços, conforme
disposto no § 3e do art. 22 do Decreto n.e 7.892/2073 alterado pelo Decreto n.9 9.4U8/2018.

23. DA REV|úO Ê DOCANCEIAMEÍ{TO DOs pREçOs REGTSTRADO§

23.1. DA REVTSÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

23.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto 7.892/2Q13,
obedecendo ao seguinte:

al 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 Íornecedor para negociàr o
preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a concordáncia 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 classificad05 para, nas mesmas condições, oÍerecer igudl oportunrdade de negociação, ou revogar a

Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentado, com apresentacão de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigaçôes assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de
fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o pedado ou, se índeteíido, o licitante
poderá ser libeÍado do compromisso assumido

23.1.2. serão considerados preços de meÍcado, os preços que forem rguais ou inÍeriores à média daqueles apurados
pela Administração para os itens registrados.

23.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da Íevisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se, no mínimo, a diÍerença percentual apurada entre o valoÍ ori8inalmente constante da proposta do
licitante e aquele vigente no mêrcado à época do re8istro.

23.1.4. As alterâçôes dos preços Íegistràdos, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do

Município.

DO CANCETÁMENTO DOS pREçOS RÉGISTRADOS

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

| - pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumpriÍ às exiSêncras contidas na legislação
pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de PÍeçosi

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

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus

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

a

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

lirl
rEl r,J

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

empenho de despesa ou aceitar outro instíumento equivalente, decorÍent€ do registro de preços;
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ll - pelo proponente que tenha seus preços registÍados quando:

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

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

24. DÂ EXECUçÃO, DA FTSCAT-|ZÂçÃO E DO GERENC,AMENTO DO OBJfiO

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 contaÍ da data de convocação paÍa assinatura.

24.3. Os pÍazos, ãs quantidades, a formâ de realização, de recebimento, de aceite e as demais condições de execução

do objeto serão definidos na Ordem de SÊrviço e neste Edital e seus anexos.

24.4. Não será aceito o fornecimento que nâo tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não esteja de

acordo com os termos ê condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

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

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

24.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contida5 nos arts. 73 ê 76,

da Lei 8.666/93. A Sêcretaria Municipal da Administração e Planeiamento rejeatará, no todo ou em parte, ê exe(ução
do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Íermo de Referência e no lnstrumento Contratual.

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

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

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

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

regularização das faltas ou defeitos observadosj

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

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

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

do objeto contratual;

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

sançôes 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 Íalta5 veíificãdas;

0 Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer descumprimento do

Termo contratual;

&

24.1. Os fornecimentos que tiverem seus preços registrados seÍão efetuados através da formalização contratual e

emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Gestora do Re8istro de Preços e as obrigações assumidas
deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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g) Registrar as ocorrências havidas, firmado juntêmente ao preposto da CONTRATADA;

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

24.11. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão deverão ser
solicitadas ao 5eu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

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

25. DO PAGÂMTNTO, DO REAJUSÍAMÊNTO I DAS RETENçÕES

25.1. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa, por meio
de credito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem cronológica
estabelecida pelo art. 5e da Lei n.e 8.565/93. 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-coÍrente
indicada pelo licitante(5) 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 fiscal/fatura, deverá
devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correçôes necessárias.

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

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

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

MUNICIPAL da sede da licitante;

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

d) Certadâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

25.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquênto houver pendência na documentaçâo solicitada nos

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

25.6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscâl por culpa da contÍatada, o prazo de 30 (trinta)
dias rêiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o vicio.

25,7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da

Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financerra ou
paralisação da execução do obieto do ContÍato.

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 indenizaçõe5 devidas
pela contratada;

a

25.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
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25,11. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos eÍetivamentefornecidos

26,1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, 05 iten5 da licitação que

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

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

independentemente da aplicação das penalidêdes cabíveis, sem ônus para a Secretaria Gestora;

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

26,4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do Registro de Preços

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

úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias solicitantes a solução definitiva da questãoj

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

especificado neste Íermo.

27.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA 5EU PREçO RÊGISTRADO

27.1.1. Durante a vigência da Ata de R€gistro de Preços, a Empresa deverá:

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

com as especificações constantes neste Edital e seus anexos;

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

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

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

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

solicitado;

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

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

h) Comunicar a impossibalidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de Fornecimento própíia

informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

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

atender prontamente.

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem de até 257o (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

k| Cumprir e Íazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) a5 leis, regulamentos e posturas, bem como quarsquer

determinações emanadas das autoridades competentes pertinentes à materia de objeto da contratação, cabendo-lhe

única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

ll tornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de telefone fixo, celular e fax, para que

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

m) Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Administração ê Planêiamento todas as alterações

eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

n) submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocornda nas especificaçôes, em face de

imposições técnicas ou de cunho administrativo e le8ê1.

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

a

26. COND|çõES DE RECÉBTMENTO E/OU SUESrrUrçÂO

27. DAS OBRIGAçÔES E RESPONSABITIDADES DAs PARTÊg
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p) Respeirar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratante;

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

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

27.2. DEVERES DO ÓR6ÂO GESTOR

27.2,1, Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o órgão Gestor gerenciar o objeto nos termos abaixo.

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

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregulãridãdes encontradas nos produtos Íornecidos;

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

dl eÍetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, âcompanhamento 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.

hl fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláúsulas contratuais;

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

,) permitir o livre acesso dos empregados da contrêtada às dependências do Contratante para tratar de assuntos
pertinentes ao objeto contratado;

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

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

ml susta. os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua;

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

28. DA FORMAI.IZAçÃO, VIGEÍTCIÂ E AITERÁçÔEs DO IN§TRUMENTO CONTRAÍUAI.

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

28.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou .etiÍaí da nota
de empenho, devendo ser assinado por seu representante Iegal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos,
observado paÍa esse eÍeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

28,3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anteíor, não

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

ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadêmente, convocar as demais licrtantes classificadas, se houver, na

ordem de classificação, sem prejuízo dâ aplicação das sanções previstas neste Edital.

28.4. O prazo de convocação poderá seÍ pÍorrogadg, uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA,

durante o seu transcurso e desde que ocorrâ motivo justificado e aceito pela SecÍetaria Contratante.

28.5, Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de enrpenho e quando da realização do
pagamento. poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a comprovação das condiçóes de
habilitaçâo consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licirante durante a vi8ência do lnstrumento
Contratual.

&
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29.1, Com fundamento no artigo 7! da Lei ne 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominaçôe5 legais, a licitante que:

29.7.1.

29.1.2.

29.1.3.

29.1.4.

29.1.5.

29.t.6.

29.t.7.

29.1.8.

29.1.9.

Não assinar a atâ, quândo convocada no prazo de validade de sua proposta;

Deixar de entregar documentação exigida no edital;

Apresentar documentação falsa j

Ensejêr o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

Falhar ou fraudaÍ na execução do contrato;

Não mantiver a proposta;

Componar-se de modo inidôneo;

Fizer declaraçãofalsa;

cometer frâude fiscal.

29.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecuçâo 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 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de foínecimento, no caso de recusa injustificada em
retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

29.2.4. Multâ de 10%, aplicada sobre o vâlor da âta, no caso de inexecução total ou rescisão por culpâ da Empresa

Proponente;

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

Edital e seus Anexos.

30.1, A Administração. observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadãs, poderá revogar a

presente Iicitação, em face de razôes de interesse público. por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade,
de 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-Íe de ser ressarcido pelos encaÍgos que tiver suportado no cumpÍimento do

instrumento contratual ou documento equivalente.

31.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos, contrários
ao alcance dos Íins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTERIO PUBLICO para

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

criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n'
8.556/93.

32,1. As normas que disciplinam e5t€ Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as

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

segurança da contratação.

32.2. Não havendo expedaente ou ocorrendo qualquer Íato superveniente que impeça a realização do certame na data

&

29. DAs SANçÔES AOMtNTSTRÂTrVA§

30. DÁ REVOGAçÃO E ANUTÂçÃO DOCERTAME

31. DA FRAUDE À TICITAçÃO

32. DÂS DISPOSçÕÊS GERATS
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marcada, a sessão será automêticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horário e local.
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

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

32,4. Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informaçôes complementa res

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

al Adiadã a data da âbertura desta licitação;

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

32.6, A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revo8á-la, no todo
ou em parte, por razôes de interesse público, derivadas de fato 5uperveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou po. provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos
pârticipantes da licjtação. O MUNICÍP|O DE LARANIAL DO.JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos

para recebimento das propostas ou para sua abertura.

32,7. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superlor

a) Proceder consultas ou diligências que entender cabiveis, interpretando as normas em favor da ampliação da di5puta
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e ê segurança dã

contratação;

b) Relevar erros formais ou simples omissôes em quaisquer documentos, para fins de hâbilitação e clâssificação do
licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação dos
principios básicos da licitação;

c) Convocar as licitantes para 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 possivel 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 necessánas a

elaboração das Propostas, deverão ser apresentadãs por e-mail ou por fax, conforme informaçôes constantes do
preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 (doisl dias úteis antes da data de abenura da

ses5ão.

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

que 5e altere a data e o horário do Pregão.

32.11. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para todos os que
retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

32,12. As alteraçôes do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas para

todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto oriEinal, reabrindo-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 competênte, desde que pertinentes com o objeto do Pregão e

observadas a legi5lação em vigor.

32.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inícao e incluir-se-á o do vencimento; só

se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAT DO JARI.

&
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33,1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente, observados os

preceitos de direito público e as disposições de Lei n" 8.666/93. de 21.06.93. Lei n." 10.520, de 77.06.2002, Decreto n.'
3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n'10 024, de 20.09.2019.

34,1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de Laranral do lari-AP,

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

Laranjal do .larilAP, 18 de janeiro de 2022.

ENIVALDO IRO MACHADO

PR EIRO

33. DOS CA50S OMTSSOS

34. DO FORO
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PREGÃO ELETRÔNrCO SRP N'003/2022 - PMU

ANEXO I

ÍERMO DE REFERÊNCIA

APROVO O TERMO DE REIERENCIA NOS

TERMOS DA rfl 8666/93 E D€MA|S
r-EGrsr-ÂçÔEs.

Em

ANTONINA SOARES OTIVEIRA

searêtáriâ Municipâl de Eduaação

Dec. ne 005/2021-GA8/PMU

1 - OUETO
1.1- O presente termo tem por objeto aquisiçaô de equipamentos de climatização, (centrais de ar), para atender a
necessidade do Sistema Municipal de Ensino de Laranjal do larí.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Íendo em vista o planejamento do PAR/3' Ciclo/2016-2019, e as iniciativas validadas no Sistema lntegrado de

Monitoramento Execução e Controle do Ministerio da Educação (SIMEC), informo que o TERMO DE COMPROMISSO

PAR N" 202002171-5, foi executado em parte, devido a licitação realizada ter sido executada com valores abaixo da

cotação nacional, restando um saldo em conta e o referido saldo encontra-se empenhado para a aquisição dos
referidos equrpamentos de chmatrzação.

2.2 - Aquisição das Centrais de Ar, destina-se a atender a troca dos equipamentos que estão danificados, sem

condiçõe5 de reparos, onde é necessário para o desenvolvimento das atividades deste sistema de ensino, uma vez que
proporcionam condições mínimas de trabalho, resultando na eficiência dos serviços prestados à comunidade.

3- DAs ESPECTFTCAçÔES DOS EQUTPAMENTOS.

-Ca êcidade: 22.0008ÍUS

4 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA ÍÉCNICA

4.1 - Deverá possuir assistência técnica autorizada, credenciada/disponibilizada no Estado do Amapá.
4.2 - Deverá possuir garantia de no mínimo 12 (doze) mesês pâra todos os equipamentos.
4.3 - Não poderá haver lacres no equipamento que impossibilite a abertura do gabinete para troca de perifé.icos,

sendo a garantia mantida neste caso.

5 _ LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1 - O produto deverá ser entregues no almoxarifado da SEMED- LJ, localizado à Avenida lndependência, n' 700,

Bairro do Agreste, Laranjal do Jari-AP, de segunda a sexta-feira entre as 8:00 e as 12r00 horas ou das 14:00 as 18:00 ou

em outro horário previamente combinado.

01 Und 150

trEM i DESCRTçÀO UND QTD

AQUTSTCÀO pE EQUTPAMENTOS DE CLTMATTZACÃO (CENTRATS pE Ag)

Central de ar com as seguintes características:
- CompressoÍ - Rotativo
- Condensador - Vertical
- Serpentina - Cobre
- Gás - R410

- Controle remoto
- Voltagem - 22owts

,§
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5.1.1 - A entrega do produto deverá ocorrer no máximo em até 20 (vinte ) dias úteis após a emissão de Ordem de
Fornecimento enviada pela Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP.

5.1.2 - Todas as despesas relacionadas com as entregas dos equipamentos correrão por conta da licitante vencedora

6, OBRIGACÔES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Íermo de Referência, seus anexos e sua proposta.
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,

ainda;
6.1.2 - Mãnter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçâo;
6.1.3 - Efetuâr â entrega dos equipamentos em perfeatas condiçôes, conforme especificaçôes, prazo e locêl constantes
no Íermo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.1.4 - Comunicaí à Contratante, imediatamente os motivos que impossibilitam o fornecimento do produto e

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5 - Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de Íorma plena e satisfatória,
sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Municípao de Laranjal do lari;
6.1.6 - Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decor.entes do fornecimento, inclusive as de

natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, Íornecer ao Município de Laíanjal do Jari compÍovante de quitação

com os órgãos competentes;
6.1.7 - Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela

cometidas duÍante o fornecimento;
5.2 - Responsabilizar-se pelos danos causâdos diretamente ao Município de Laranjal do Jari ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização

ou o acompanhamento pelo Município de LaÍanjal do Jari;

6.2.1 - Responsabilizar-se pela obtenção de alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização que se façam

necessários à execução do fornecimento;
6.2.2 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o ob.ieto firmado com o Município, sem prévia e expressa

anuência;
6.2.3 - Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, sem prévia a expressão anuência do Município;
6.2.4 - Prestar os s€rviços imediatamente, após o recebimento da ordem de serviços expedida pela 5EMED;

7- OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

7.1 - 5ão obrigações da Contratante:
7.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Íermo de Referência e seus anexos;

7.3 - Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas às normas de

segurança;
7.4 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivoi
7.5 - Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou co.rigido;
7.6 - Acompânhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atraves de servidor especialmente
designado;
7.7 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;
7.8 - A Administração nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratãda, de seus empregados, preposto ou subordinados.

8_ OBRIGAçÕES OA SEMED - U

8.1- Assegurar o livre acesso dos empregados da CONÍRAÍADA, quêndo devidamente identificados e uniformizados,
aos locais em que devem executar suas tarefas;
8.2 - Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessáíios ao foÍnecimento dos materiais contratados;
8.3 - EÍetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;

8.4 - Devolver à empresa o equipamento que não possa ser corrigido, após sua substituição por outro novo;

,s
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8.5 - Emitir o aceite do equipamento contratado após verificação das especificêções, rejeitando o que não estiver de

acordo por meio de notificação à CONTRATADA; receber os equipamentos na Íorma e pÍazos estabelecidos neste
Íermo de RefeÍência de Licitação.

9 - SUBCONTRATAçÃO

9.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

1O_ FORMA OE PAGAMENTO

10.1 - Após os bens serem recebidos delinitivamente, a CONTRATADA deverá apÍesentãr ã nota Fiscal do Contrato ou

do responsável pelo recebimento dos equipamentos, para que o mesmo possa atesta-la e encaminha-la para o

Departamento de contabilidade da Prefeitura de Laranjal do lari.
10.2 -.lunto ao atesto será aposta a data e a5 ressalvas se houver;
10.3 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de pagamento;

10.4- O pagamento será creditado em nome da CONTRATADÂ, mediante ordem bancária em conta corrente por ela

indicada;
10.5 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvidâ à CONTRATADA para retificação e reapresentação,
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará ê ser contado integralmente a partir
de 5ua reapresentação;
10.6 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com a5 fazendas nacional, estadual e municipal,

ãlém da Previdência Social e junto ao FGTS (cRF E cNDÍ).

11_ DA ALTERAçÂO DO CONTRATO

11.1 - O contrato proveniente deste procêsso podeÍá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração do CONTRÂTANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

12 _ DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DO CONIRATO

12.1 - O âcompanhamento, o atesto e a Íascalização da entrega do produto será exercidê por representante do

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entÍega

do produto, dando ciência de tudo á CONTRATADA (Art.67 da Lei n' 8.666/93 e Art. 6' do Decrelo 2.277/971, o

mesmo seÍá definido durante a elaboração do contrato;
12.2 - Com as seguintes obrigações:
12.2.1 - O fiscal deverá monitorar a entrega do produto para evitar possíveis danos, devendo intervir para coírigir ou

aplicar as sanções previstas no Contrato Adnlinistrativo, quando verificar um viés continuo de desconformidade na

prestação dos serviços à qualidade €xigida;
12.2.2 - A tiscalização que trata esta Cláusula não inclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo
perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeiçôes técnicas, emprego de produto
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocoÍrência desta, não implica corresponsabilidade do cONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos (Art.70 da Lei n'8.666/93, com suas alterações);
12.2.3 - Caberá à CONTRATADA atender prontamente ã qualquer exigência da fiscalização anerentes ao objeto
Contrato, sem qúe disso decorrê qualquer ônus para o contratante, não implicando a atividade da fiscalização em
quâlquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade;
72.2.4 - O representante da Administraçâo anotará em íegistro própflo todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,

determinando o que for necessario à retularização das Íalhas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13 _ DA PREVISÃO ORçAMENTARIA

13.1 - As despesas decorrentes da compra ocorÍerão à conta dos Recursos do Fundo Municipal de Educação.

12,361.0O21: 1,038 - Aquisição de equipamentos, móveis. utensilios e/ou veiculo p/ Rede

Municipal de Ensino.

Elemento de Despesa 4490.52.0O.00 - Eq'llpamentos e Material Permanente

1240000, 1160040

urBao/uo 11212- Fundo Municipal de Educaçâo

I

I Ação:

q

Fonte:
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14 - DA FTSCALTZAçÃO

14.1 - As entregas dos equipâmentos serão acompanhadas e fiscalizadas por um servidor designado através de
portaria paÍa tal fim, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do an.67 da Lei n'.8.666/93, sem prejuízo das

sanções administrativas e penais cabíveis.
14.2 - Caberá ao Fiscal do contrato verificar a execução dos equipamentos garantindo a qualidade desejada e atestar
e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos.

14.3 - A fiscalização será exercida no anteresse do CONTRATANÍE e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante teíceiÍos, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
coÍresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

15 _ DAS PENALIDADES

15.1 - A licitante que entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retârdamento da

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato o fraudá-la, comporta-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, bem como o descumprimento, total ou parcial, de quaisquer obrigações elencadãs

na ordem de compra ou contrato, sujeitará a contratadas ás seguintes sançôes:

| - Advertência;
ll - Multa indenizatória no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do equipamento adjudicado;
lll - Multa moratória no percentual de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte

por cento) sobre o valor total do contrato (quando a infração implicar descumprimento do prazo pactuado);

lV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por pra2o

não superior a 2 (dois) anos, a criterio da últimaj
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15.2 - Ocorrendo descumprimento do pÍazo de entrega do material (ainda que parcial) a contrâtadã estará sujeita,

conjuntamente e no mesmo âto, à advertência e multas moratória e indenizatória nos termos do item acima.

15.3 - No caso de persistência do vício poderão ser aplicadas as sanções de suspenção temporária e declaração de

inidonerdade nos termos do item anterior.
15.4 - O atraso poderá ensejar, ainda, o cêncelamento do item Íaltante e/ou exclusão do fornecedor da ata de

registro de preços unilateralmente por parte da Administração.
15.5 - A vencedora estará sujeitâ a penalidade temporária no caso de inadimplemento habitual com relação ao

cumprimento da ordem de serviço ou reincidência reiterada em atrasos na prestação de serviços, a critério da

Administração.
15.6 - A aplicação das sanções previstas nesta seção será precedida de prâzo de 5 (cinco) dias úteis para defesa píévra

do interessado.
15.7 - No caso de aplicação de sanção caberá recurso ao interessado no prazo de s(cinco) dias úteis contados da data

de notiÍicação ou publicação.

15.8 - A(s) multa(s) âplicada(s) a contratada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administrâção ou cobrada judicialmente, a criténo da última.
15.9 - Quando comprovado que o equipamento não corresponde ao especificado no Termo de Referência, obriBar-se
á a empresa contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, o
objeto em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreções, sob pena da contratante não considerar cumprida a

obrigação.

Laranjal do Jari - AP, 27 de setembro de 2021

Wagner Rodrigues de Oliveira
Gerente de Administíação e Finanças

Dec. N'! 047/2027 GAB/PMLI

a
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ANEXO II

MODETO DE PROPOSTA COMERCIÂL

Razão Social:
CN P]:

EndeÍeço:
Fone/Fax:

Nome do Representante Legal

ITE

M
ESPECTFTCAÇÃO

RG e CPF

PROPOSTA DE PREçOS

ITE NS

QUANTIDADE

ESTIMADA

VALOR

ESTIMADO

TOTAT
PREçO ESTIMADO

VAI.OR TOTAL

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

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

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

lances, estão incluidos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos
produtos, tais como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira 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 nele andicada

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

Contratante.

5. o valor dê propostê é de RS nos termos acima

cidade/UF,_de_de
2022.

,s

UNIDADE

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DT I,ARANjAI- DOIARI
SECRETARIA MUNICIPAT DÉ ÂOMINISTRAçÃO E PLANEIÂMÉNÍO . SEMÂP

Equipe de Pregão

PREGÃO ELETRÔNiCO SRP N" OO3/2022 - SEMAP/PMU

Pregão Eletrônico SRP ne___J2O22- Registro de Preços
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PREFEITT]RA MUNICIPAL OE LARÂNJAT DOJARI
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAçÂO E PLÂNEJAMENTO. SEMAP

tquipe de PreSão

PRÊGÃO ELErRÔNrCO 5Rp N" OO3/2022 - SEMAp/pMU
aNEXO lll

MINUTA DA ATADE REGISTRO DE PREçOS n." J2O22

Aos-dias do mês de_, do ano de,, o MUNICíP|O DE I-ARANJAL DO lARl, Pessoa Jurídica de Direito
com

sede administrativa à n'_, Centro,- neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr"-
doravante denominado simplesmente de ORGAO GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras
aquisiçôes do objeto licitado através do PREGÂO ELEÍRÔNICO SRP N'J2022, em face da classificação das
propostas apresentadas pela(s) empresa{s) abaixo qualiÍicada(s), denomanada{s) simplesmente de
FORNECEDORA(S) que assumem o compromisso de fornecimento, nas condiçôes estabelecidas nas cláusulas a

seguir:

1.1, A presente Ata tem por objeto o registío de preços para a eventual aquisição de........., especificado(s)
no(s)

item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregdo Eletrônico ne ........../2022. , que
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.1. O preço registrêdo, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condiçôes
ofertadas na(s) proposta(5) são as que seguem:

Fonecedot (rozdo sociol, CNPJ/MF, endereço, contatos, representonte)

Público lnterno, inscrito no CNPI sob ns

t--l
Item Especifi caçao rco nida de antidade ValorUnitário

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipalde Educação.

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

4,1, A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as re8ras

estabelecidas na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4.2. Caberá ao Íornecedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabeiecrdas,
optar pela aceitêção ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigaçôes
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contrataçóes adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta poÍ cento dos quantitativos dos itens do instíumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

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

e.

. rI
-.

1- DO OB,IETO

2. DOS PRÊçOS, ESPECIFICAçÕES E qUANTTTATIVOS

.. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTIC,PANTES

/t. DAADESÂO À ÂTÂ O€ REGISTRO DE PREçOS
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PREFEITURA MUNICIPAI- Of LÂRÂN,,AL DO TARI

SECRETARTA Mur.flCrpÂr DE ÂDMtN|SÍRÂçÃO t P|"ÂNSAMEÍ{TO, STMAP

tquipe de PÍe8âo

registrado na ata de registro de preços para o ór8ão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não pârticipantes que eventualmente aderirem.

4,5, Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo

foÍnecedor das obrigações contratualmente as5umida5 e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditóíio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas própnas

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 PÍeços.

4.6,1. Caberá ao órgão geÍenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão nào
participante.

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

6.1. DA REVISÃO 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 seguintel

a) S€mpre que verificar que o preço registÍado está acima do preço de mercado, o órgão Gestor comunicara e

solicitará formalmente à Comissão Permânente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para ne8ocrar

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

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

bl Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convoca13

os demais licitantes classifacados para, nas mesmâs condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou

íevogar 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 re8istrados,
mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo,
que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função dê elevação dos custos

dos bens, decorrentes de Íatos 5upervenientes. 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. SeÍão considerados píeços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Administração para os itens registrados.

6,1,3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no

mercado, mantendo-se, no mÍnimo, a diÍerença 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 registrados. oriundas da revisão dos mesmos, serão publicada5 no Diário oÍicial
do Município.

6.2. DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGTSTRADOS

a

6.2,1. Os preços Íegistrados na presente Ata poderão ser cancelado5 de pleno direito, garantida a prévia defesa,

5. DÂ VATIDADE DAATA

6. DA E CANCELÀMSNÍO
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lü-

nos termos do Decreto n' 7.892/13

| - pela Administração quando

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

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

notê 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 do5
motivos elencados no Art. 78 e seus incisos da Lei n.q 8666/93;

d) o proponente que tenha seus preços regrstrados e/ou o contratado, in.iustificadamente, não aceite reduzir
seus preços registrados, nâ hipótese de este se tornar superior ao praticado no meÍcado;

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

ll - pelo proponente que tenha seus píeços registíados quando:

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

b) comprovar a ocorrência de íato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução
contrâtuâ1.

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

contrataçôes dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer dês ocorrências previstas no art. 20
do Decreto ne 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do re8istro do
Íornecedor.

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

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demai5 condiçôes do ajuste, encontram-
se definados no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

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

Cidade/UF

2022.
Pelo órgão gerenciador

ANTONINA SOARES OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação

de de

&

Pela empresa Detentora

PENÂI.IDAD€s

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

8. DAS GERAIS
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N9 

-J2O22.SEMED
CONTRATO DE AQUISIçÃO QUE ENTRE SI

CETEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAçÃO DE LARANJAT DO JARI-

SEMED/PMU, COMO CONTRATANTE, E A

EMPRESA coMo
CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABEtECIDA.

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

reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO - sEMED,
através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, Pessoa lurídica de Direito Público lnterno, CNP., ne 15.025.396/0001-
07, situada na Rua Emilio Médici, ne 2093, Bairro Agreste, CEP 58.920-000, Larânjal do.iari-AP, representada pela sua

Secretária Sra. ANTONINA SOARES OLIVEIRA, brasileira, portadora do RG ne 29A4O73 do CPF ne 577.918.302-30,
residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, Amapá, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa
xxxxxxxxxxxxxx com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nq xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na

xxxxxxxxxx, n9 xxxx, Bairro: xxxxxxxx, Cep: xxxxxxxxxxx, xxxxxxx/xx, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxx,
RG n-o xxxxxxxxxxxxxx, CPt n9 xxxxxxxxxxxxxxxxx, celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e

condiçôes, que mutuamente outorgam e estabelecem

CúUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de climatização (centrais de ar), para atender
as necessidades do Sistema Municipal de Ensino de Laranjal do Jari, de acordo com as especificações e quantidades,
conforme descrito no Anexo l, Processo ne 212.081/2021'SEMED, do Edital do Pregão Eletrônico sRP Ne 003/2022-
SEMAP/PMU.

cúUsUtA SEGUNDA - DA DocUM€NTAçÃo coMPTEMEI{TAR

2.1. O fornecimento dos materiais obedeceÍá ao estipulado neste Contrato, em seu anexo (Termo de Referência),
bem como ao estabelecido no ato convocatório, o qual originou o Pregão Eletrônico SRP Ne 003/2022-5EMAP/PMU
e na proposta firmada pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.e 212.OBU2O2L-SEMED/PMU,
que, independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, naquilo que não o

contrariar.

cúusuLA TERcEtRA - oA vtGÊNctA

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

cúusuLÂ euARrA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRrA

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

órEâo/uo 11212 Fundo Municipal de Educação

Ação

Elemento de Despesa

Fonte 1240000, 1160040

12.351.0021: 1038 - Aquisição de equipamentos, móveis, utensilios e/ou veiculo p/ Rede

Municipal de Ensino.

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

cúusuLA eurNTA - Do REcEBtMENTo, pRAzo E LocAL oE ENTREGA.

5.1. Os recebimentos dos produtos objeto do presente lnstrumento dar-se-ão conforme o descrito no artigo 73, inciso
ll e seus parágÍaIos, da Lei n.e 8.666/93, e conforme o disposto a seguir:

q
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5.1.1. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á apenas após a verificação da conformidade com a especificação
constante no Edital e seus Anexos.

5.1.2. Caso insatisfatório as verificações acima, Iavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão
desconformidades com as especiÍicações contidas no Termo de Referencia.

5.1.3. Nesta hipótese, o produto será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 01 (um) dia, quando se

realizarão novamente as verificações constantes no subitem 15.3 deste lnstrumento.

5.1.4. Caso o fornecimento dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, estará a empresa
incorr€ndo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidade5,

5.1,5. Os custos da substituição dos transpones correrão exclusivamente à conta da empresa contratada.

5.2, No caso da entrega ser efetivada por terceiros, transportador ou semelhante, o recebimento será conforme
descrito acima. No entanto, o recebimento provisório e definitivo poderá, tambem, ser efetuado concomitântemente,
desde que esteja presente um represenrãnte da empresa fornecedora e que os produtos sejam devidamente
conferidos, conforme descrito acima.

5.3. O prazo de entrega do objeto será de no máxrmo 15 (quinze) dias útêis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho.

5.4. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de
trênsporte manuseio, acompanhãdos das respectivas notas fiscais, no almoxãrifãdo da SEMED-PMU, localizado à

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

12:00 horas ou das 14:00 as L8:00 ou em outro horário previamente combinado.

cúusurÂ s€xrA - Do vAroR coNTRATUAT E DAs coNDtçôEs DE PAGAMÉNTo

6,1. O valor estimado global deste Contrato é de RS prxxxxrx (xxxrxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens e valores
unitários em anexo.

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

Finanças.

6,2.1, É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte dâ empresa da Nota Fiscal/Fatura
íeferente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos doclrmentos de habilitação peÍante a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho (CNDT);

6.2.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancáraa indicada
na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectrva
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)/Fatura(s) a serem pâ9a5, qualqueÍ
débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o Íornecimento do objeto deste
certame.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceirê
que lhe for imposta, em viÍtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere diÍeito ao pleito de reajustamento
ou correção monetária do valor inicial.

6.5, No caso de eventual atraso de pagamento, Cesde que a contratada não tenha concorrido de alguma Íorma para

tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima reÍerida e
a correspondente ao efetivo adimplemento dã parcela, será mediãnte a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP.onde:

l= índice de atualização financeira; l={TX/100)
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 5%);

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

&
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cúUsUTA síIMA - DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATAI{TE

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

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelêcidas;

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

7.4. Manter funcionário, formalmente designado pela Administração pa.a a Fiscâlização contratual;

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

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

CúUSUTA OIÍAVA - DA§ oBRIGAçÔE5 oA CoNTRAÍADA

8.1. Entregar os itens no local indicado pela SEMED/PMU, nas quantidades e especificaçôes solicitadas, obedecendo
os critérios estabelecjdos no termo de referencia;

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

8.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos,
contribuiçôes de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesês necessárias à perfeita
disponibilização dos itens contratados;

8,4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SEMED/PMU;

8,5. Providenciar para que, no ato da entrega dos itens, os mesmos estejam embalados de forma adequada, na
quantidade estabelecida na Ordem de Fornecimento, visando evitar qualquer dano no transporte;

8.6. Não transferir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem pÍévia e expÍessa anuência da
Administração. desde que assuma total responsabilidade pela disponibilização dos mesmos;

8.7, Apresentar nota fiscal/fêtura dos itens;

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

impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.

cúusurA r{oNA - Do acoMpANHAMENTo E DA FtscAuzAçÃo

9,1. Os criterios de acompanhamento e de fiscalização do objeto deste lnstrumento a seguir:

9,1.1 Nos termos do an. 57 da Lei ne 8.666, de 1993, será designado representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrénctas
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 ultrapassêrem a competência da Comissão, deverão ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

9.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçôes tecnicas ou vícios redibitórios,
e, na ocoírência desta. não implica em corÍesponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei ne 8.556, de 1993;

CúUSUTA DÉcIMA - DA MANUTEÍ{çÃo Do EqUITíBRIo EcoNÔMIco.FINANCEIRo

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

8.666/93 e objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiío inrcial do contrato. Os pÍeços ajustados
entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto do REEqUIIíBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando
devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveas ou previsíveis, porem de
consequências incalculáveis, Íetardadores ou impeditivos da execução do ajustêdo, ou arnda, decorrentes de foÍça
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste
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caso será Íormalizado poTADITAMENTO;

10.2. Parâ que ocorra o reequilibrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar atualização dos valores,
elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que se mantenha o

equilíbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compativel com
os valores de mercado;

10,3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado também sofrerá
REAJUSTAMENTO, baseado na variação do ÍNOICE D€ PREçOS AO CONSUMIDOR AMPIO - |PCA. apurado e

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

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

10.4. Os valores referentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, poderão ainda sofrer
AcRÉsclMOs 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
execuçâo do ajustado, ou ainda em cãso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Admrnistração, nos
teÍmos do art. 65, inciso ll, "d" e § 5q, da tei 8.666/93;

10.4.2.Para menos, na hipótese do valoí contratado ficaÍ muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando
ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5s, da 1ei8.556/93;

10,5. As alteraçôes de que tratam as SUPRESSóES e ACRÉSCIMOS em percentual de 25%, somente poderão ocorrer
após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do REEQUILÍBRIO

ECONÔMICO FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de sua ocorrência.

CúUSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREços

11.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses da
data de ãpresentação da proposta comercial emitida pela empresa.

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

Administração e a data em que o indice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstâncra
provocadora de tal íeajuste.

11,3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3s da Lei ns 10.192/01, o reajuste só poderá ocorrer nos
contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze meses da aprescntação da
proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assim couber.

11,4. Os contràtos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indaÍeta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acoído com as

disposições contidas no § 3e da Lei ne 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei ne 8.665, de 21 de junho
de 1993.

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

CúUSUtA DÉCIMÂ SEGUNDA - DAs VEDAçÔEs

12.1. É vedado à CONTRAIADA:

12.1,1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçãofinanceiÍa;

CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAs ATTERAçÕES

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

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REscI§Ão

14.1. O inadimplemento das cláusulas e condiçôes estabelecidâs neste contrato poderá ensejar suas rescisão, nos
termos dos artigos 79 e 80 da lei n.c 8.666/932.
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14.1.1. No procedimento que visa à rescisão do contÍato, será assegurado o contraditório ê a ampla deÍesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRAÍADA terá o prêzo de os(cinco) dias úteis para 5e
manifestar e produzir provas, sem preJuízo da possibilidade de o CONTRAÍANTE adotar. motivadamente,
providências acauteladoras.

14.1.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRAÍANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuizos causados, já calculados ou
estimados.

cúusutÂ DÉcrMA euINTA - DAs sÂNçÕEs E IENAUDAD€S
15.1. A licitante que entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execuçào
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato ou fraudá-la, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, bem como o descumprimento, total ou parcial, de quaisquer obrigações elencadas na ordem
de compra ou contrato, sujeitará a contratada às seguintes sanções:

l- Advertência;

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

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

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

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrêção Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos íesultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

15,2. Ocorrendo descumprimento do prêzo de entrega dos produtos (ainda que parcial) a contratada estará sujeita,
conjuntamente e no mesmo ato, à advertência e multas moratória e andenizatória nos termos do item acima.

15.3, No caso de persistência do vício poderão ser aplicadâs as sançôes de ruspensâo temporária e declaraçâo de
inidoneidade nos termos do item anterior.

15.4. O atraso poderá ensejar, aindâ, o cancelamento do item faltante e/ou exclusão do fornecedor da ata de registro
de preços unilateralmente por parte da Administração.

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

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

do interessado.

15,7. No caso de aplicaçâo de sanção caberá recurso ao interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data
de notificação ou publicação.

15,8. A(s) multa(s) aplicada(s) a contratada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administração ou cobrada judicialmente, a critério da última.

15,9. Quando comprovado que o material não corresponde ao especificado no Termo de Referencia, obrigar-5e á a

empresa contratada Íeparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensasr no total ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes, sob pena da contratante nâo consideraÍ cumprida a

obrigação.

cúusur.a DÉcrMA sExrA - Dos cAsos oMrssos
16,1. Os casos omis5o5 serão decididos pela CONTRATANÍE, segundo âs disposições contidas na Lei n.e 8.665/93, na

t€i n.s 10.520/2002 e demais normais aplicáveis e subsidiaÍiamente, §egundo as disposições contidas na Lei n.s

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

cúusurA DÉcrMA sÉTrMA - DA puBUcAçÃo

17.1. o presente contrato deverá ser publicado, em resumo. nos Diários Oficiais da União e do Municípro de Laranjal
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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 ne 8.666/93.

cúUsUtA DÉcIMA oITAVA - Do FoRo

18.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Laranjal do laÍi/AP, com exclusão total de qualquer outro que seja

invocável.

Para firmezê e validade do pactuado, o presente Termo de contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença de 02 {duas)
testemunhas.

Laranjal do Jari-AP, xxx de xxxxxxxxx de 2022.

Antonina Soares Oliveira
Secretária Municipal de Educaçào

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1 CP F:

CP F:2.
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