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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N9 M8/2021 - CPVSEMAP

O MunicÍpio de Laran.ial do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que

realizará licitação na modalidade PREGÂO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO, objetivando a

contratação de empresa para aquisição de 02 (dois) veículos, sendo 01 (um) pickiup intêrmêdiãria cabine
dupla 4 x 2 adeptada (flex) e 0l (um) de passeio tipo hatch, parâ atender a demanda dos serviços da
Secretaria Municipal de Mêio Ambiente e Turismo - SEMMATUR de acordo com as especiÍicações e
quantidades descritas no Anexo I deste edital.
1.1.. A presente licitação será regida pela Lei ne 1.0.520, de L7 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ne 7.746, de 05 de junho de
2012, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril, de 2018, atendendo orientação da Lei Federal
8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do DecÍeto n'
8.538, de 06 de outubro de 2015, ãplicando-se, subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as

exigências estabelecidas neste Edital.

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será abertê por comando do Pregoeiro, com a utilizãção
de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

lNícf o DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTÂSt 30l6,,l&t às tTh3omin - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/04/2021 às 08h15mín - Horário de Brâsília

lNíclo oA sEssÃo DE DISPUTA DE PREçOS: L3/O4/2O2L às Ogh3Omin - Horário de Brasítia

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

3,1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/4, através do site
www.licitacoes-e.com.br. onde poderão ser acessados este Editêl e seus anexos.

3.2. Não havendo expediente ou ocoÍÍendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferidâ para o primeiro dia útil
subsequênte, no mesmo horário e local anteriormente estâbêlecidos, desde que não haja
comunicação em contrário informada pelo Pregoeíro.

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

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

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laran.ial do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro
Agreste - Laranjal do Jari-Amapá - CEP 68.920-0oo.
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b) Horário de atendimento ao público: OShOOmin às 13h0omin, de segunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário dê Brasíliâ/DF

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

el Endereço Eletrônico:cpl.omli@hotmail.com
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5.1. Anexo I - Termo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

5.3. Anexo lV - Minutã do Contrato;

6.1. A presente licitação tem por objeto ã aquisição de 02 (dois) veículos, sendo O1 (um) pickiup intermediaria
cãbine dupla 4 x 2 adaptada {flex) e 0l (um) de passeio tipo hatch, para atender ã demanda dos serviços da
Sêcretaria Municipal dê Mêio Ambiente e Turismo - SEMMATUR conÍorme descritas no Anexo I deste edital.

7.1, As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos Recurso da Secretaria conforme abaixo:

Os recursos para a execução do ob.ieto proveniente da proposta de aquisição de equipamentos através de
Emenda Parlamentar Ns 202029190009.

óRGÃo/uG AçÃO ELEM ENTO FONTE

1O.OOO-5EM MATUR 18.541.0015: 1012 44.90.52.00.00 510000

7.2. Os recursos orçamentários pâra atender as despesas de exerc ício futuro, serão alocadas no exercício
correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em âtendimento a Lei Complementar ne

10u20@.

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

que estiverem devidamente credenciados no site www.licitãcoes-e.com.br.

8,2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:

8.2.1 Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

8.2.4 Declarãdâs inidôneas ou impedidâs para licitâr ou contratar com a Administração Pública.

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

8.666/93.

8.4, Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceituâ o art.
48, l, da Lei Complementar n.e f23l2OO6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 147 /2014.

9,1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1s, art.9.s do Decreto n.s L0.O24/20L9\, obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-
e.com.br.
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5. ANEXOS

!

6. DO OBJETO

s. DAS CONDrcÕES PARÂ

9. DO CREDENCIAMENTO: APLICATIVO

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

9.3. O licitante responsabilizâ-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticâdos diretamentê ou por seu

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros.
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10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNEI mediante condiçôes de
segurança - criptografiã e âutenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Municipio de Laranjal do iari-AP denominado Pregoêiro,
nomeado pelo Decreto ne 038/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o ãplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.4., constânte no site
www.licitacoes-e.com.br.

10,3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransÍerível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos no preâmbulo deste Editâ1.

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

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

horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhecidas.

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

10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do aplicativo www.licitacoes-e.com.br. a referida
propostã não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarcâ, CNPJ, nome do representante, telefone,
endereço) que identifique a interessada, sob pena de dêsclassificação na participação do certame licitatório.

10.8. O encâminhamento da proposta pressupõe o pleno conhêcimento e ãtendimento às exigências de
hebilitação prevlstas no Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

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

10.10. Caberá à licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durãnte a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diânte da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

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

10.13, Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

responder administrativa ou.iudicialmente;

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

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

a) coordenar o processo licitatório;

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

elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

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

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

3) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando mantiver sua

decisão;

h! indicar o vencedor do certame;

i| adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

12.1. os pedidos de esclarecímentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (trêsl dias útêis anteriores à dâta designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço col. omli@ hotmail. com

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimêntos no prazo de (02) dois dies útêis, contado da data

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de
reÍerência e dos anexos.

12.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para ã abertura da sessão públicâ, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital.

12,4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.pmli@hotmail.com, ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do
Jari- Amapá - CEP 68.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pelâ elãboração do Termo de Referência e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da

impugnação.

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

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

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela

pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os pârticipantes

e a administração.
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11. DO REGUTAMENTO OPERACIOÀIAL DOCERTAME

12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAçÃO AO EDITAL
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12.10. As impugnaçôes 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 retirârâm o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o orazo inicialmente estâbelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário dã

sessão.

13.1. Os licitantes encaminharão, exciusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, ate a data
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrâr-se-á automâticamente â

etapa de envio dessa documentação.

13.1.1, solicita-se dos licitantes que os documentos de hãbilitação que não puderem ser conferidos
eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação
eletrônica digital, afim de que seja comprovâda a veracidade desses com maior celeridade.

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

meio de chave de acesso e senha.

13,3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1s da LC ns 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 dã inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e .iulgamento da propostâ.

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

14.1. A abertura dâ presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegãlidâdês, ou não

âpresentem as especificações exigidas no Termo de ReÍerência.

14.3. Não indicar no cadastro da proposta eletrônica no Licitações-e qualquer tipo de caractere especial

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

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

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

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

efeito na fase de aceitação.

14.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da

fase de lances.

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

DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABrrrAÉO

14. oA ABERTURA DA SESSÃO, CTASSIFTCAçÃO DAS PROPOSTAS E DE LANCES
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14.8, lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivâmente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

14,9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.

14,9.1. lnformamos que o sistema do Bânco do Brasil identifica "item" com a nomencleturâ"lote".

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

regras estabelecidas no Edital.

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

L4,L2, O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à pÍoposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de RS 1,00
(hum) real.

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

14,14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes
apresentârão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

sessão pública.

14.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerâ
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
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14,17, Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens ãnteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

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

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

consecução do melhor preço.

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 trânscurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21. Aoformularseu lance, o licitante deverá evitarque ovalor unitário etotal extrapole o número de duas casas

decimais após a vÍrgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará âutorizado 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 acompanhar a etapa de Aceitacão,
permânecendo "on-line" paÍa a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de

valores. Nesta etapâ o sistema disponibiliza â possibilidade de um "chat" bilâterã1.

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

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

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridâs vinte ê quatro horas da comunicação

do fato pelo Pregoeiro aos participântes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
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14.26. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o vêlor de sua proposta

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

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

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 723/2ú6 por licitante que não se enquadra
na definição legal reservada a essas categorias configurâ frãude âo cêrtemê, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitêr e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem -
SANçÔES.

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

às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames licitatórios deste Município, quando
houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 39 da Lei Complementar nq 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 beneÍícios concedidos pela Lei Complementar n.e 72312fi6
conÍiguÍa fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o
Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÔES.

15,4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida parâ efeito de comprovâção 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 (cinco) dias

!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 certidôes negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.s 72312@6, com a redação dada pela Lei

Complementar n.e L472014;

15.6. A não regularização da documentação no prazo acimê previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81. da Lei ne 8.666, de 2L de junho de 1993, sendo facultado à

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

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

Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que ãs propostas apresentadas pelâs Microempresas - ME e

Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguâis ou até lO% (dez por cento) superiores à proposta mais bem

classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitadoserá deaté 5% (cinco por cento) superiorao melhorpreço.

15.8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei ComplementaÍ n.e 123/2@6, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma:

l-aMicroempresa-MEouEmpresadePequenoPorte-EPPmaisbemclassificadapoderáapresentarpropostade
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será ãdjudicado em seu favor o objeto
licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, nê forma do inciso I do caput
deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1s e 2s do art.
44 desta Lei Complementar, na ordem classiÍicatória, para o exercício do mesmo direito;

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

encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2e do art.44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio
entre elas pãra que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15. DO TRATÂMENTO DITERçNCIADO À5 EMPNÊSAS ENQUADRÀDÀS COMO MICNOEMPRÊSA - ME E EMPRESA DÊ

PORÍE. EPP

\
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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 âpresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.11. No caso destã modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada pâra apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.

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

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

em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7s e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e 70.02412079.

15.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de Licitação -
CPL, no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, eletronicamente através do sistema eletrônico no sítio do
Licitaçôes-e em conformidade com os lances eventualmente ofertãdos, 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 contar da data mârcada para a abertura da
presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) PREço uNlTÁRlo E ToTAL PARA o oBJETo LlclTADo, fixo e irreajustável, limitâdo a 02 (duas) casas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao

objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no
custo do fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas
já estão inclusâs.

dl RAzÃo sOClAL, ENDEREÇo, telefone/fax, número do cNPJ, banco, ãgência, 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.

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

15.5. A proposta de preços deverá serelaborada em conÍormidade com o Modelo de Proposta Comercial -Anexoll
do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena dedesclassificação.

15.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá
preencher as informaçôes no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do
Banco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários,

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços,

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

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

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

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

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

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

16, DAS PROPOSTAS

DAs PROPOSTAS
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18,1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,

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

18.1,1, Consulta consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de contâs da União (httos://certidoes-
apf .apps.tcu.gov.br/).

18.2. Caso atendidas as condiçôes de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação à

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

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

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formãto digital, viã sistemã, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

18,4. somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originâis não-digitâis 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 própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e âo CRF/FGTS, quando íor comprovada a centralização do recolhimento dessascontribuições.

18,8, Ressalvado o disposto no item 1.8.2, os licitantes deverão encaminhãr, nos termos deste Edital, a

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

\

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

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

examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda o Edital.

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

seja obtido preço melhor.

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

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

sessão pública.

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

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

sessão pública do Pregão.

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 Íundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificêção.

18.
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18.9. DEC|ÁRAçôES

a! Declaração de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art. 4.e da Lei n.e
10.520/2002, nos termos abaixo:

MODELO DE DECTARAçÃO - ATENDIMENTO AOS REqUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art.4-o da Lei n.e 10.520/2002
PREGÃO EIÉTRÔNtCO n.e ___)lmzt

(nome da empresa) . CNPJ n.e sediada à (endereco completo), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O2O, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,
DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Letal da Empresâ

(Assinatura) Carimbo do CNP,

b) Declaração de não utilização de mão de obrã infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso
XXX|ll, do Art. 7e da CF, nos termos abaixo:

MODETO DE DECLARAçÂO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DE OBRA

tNFANT|t PREGÃO E|.51jfl1169 6.e =]/2021.

nome da em reSa inscrita no C.N.P.J. n.e por intermédio de seu representante legal

o(a) 5r.(a) portador(a) da Carteira de ldentidade ne. órgão expedidor- e do cPF ne

DECIARA, para fins do disposto 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz O Observâção: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarânte ou Representante Lêgal da Empresa

(Assinatura)

18.10. HABTLTTAçÃO JURÍDrCA

a) No caso de empÍesário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cãrgo da Junta

Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedadê empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todâs as

alterações ou da consolidação respectiva.

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

sede, acompanhada de provâ da indicação dos seus ad ministradores.

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

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

pequeno porte, nos termos do artigo 39 da lnstrução Normativa nq 36, de 02 de março de 2017, do Departamento

Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

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

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

0 RG e cPF do representante legal da Empresa (Cópia)
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18.11. OA REGULARIDADE FISCAL E TRABAIHISTA

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

b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedidã conjuntâmente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB

n.e 1..751, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuiçôes previdenciárias;

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

Econômica Federal;

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

ê) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL da

sede do licitante;

í) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nostermos doTítuloVll - A dã Consolid ação das Leis do
Írabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

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

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade Íiscal, será assegurado o prazo de qE

Ícinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o pÍoponente for declarado vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a criterio da Administração Pública, para a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negãtivas ou positivas

com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1-' da Lei Complementar n.e 123/2@6, com a

redação dada pela Lei Complementar n.e t47 /20L4;

18.11.3 A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 dejunho 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 ECONÔMICA E FINANCEIRA

al Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da

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

consignar no próprio texto data de validade diferente;

18.13. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

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

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

quantitativo correspondente à propostã formulada. Nos ãtestados devem estar explÍcitos: a empresa que está

fornecendo o atestado e o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão.

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

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

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

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

sessão, na fase de habilitação.

19,3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (tÍês) dias para

N
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apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico
pa ra esse fim no site www.licitacoes-e.com,br

19.4. Os demãis licitantes, caso haja interesse, poderão apresentãr seus memoriais também por meio
eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

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

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

19.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis d e a proveitamento.

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

decisão.

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

PERMANENTE DE LICITACÃO: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Lãranjal do Jari - Amapá -
cEP 68.920{00.

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

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará â âdjudicâção do lote ão licitante vencedor, após o que

encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

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

20.3. Se o ãdjudicâtário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação
regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS SANçÕES. Neste

caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de

classiÍicação, até apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para

negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar o Contrato.

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

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

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

21,2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03 (três) vias,

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação parã assinaturã.

21,3. Os prazos, as quantidades, a Íorma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condições de

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

21,4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não esteja

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

21.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a Contratada
deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órBão participante a solução definitiva da questão.

21.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos ârts.

73 a 76, da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal dê Assistência Social rejeitará, no todo ou em parte, a execução

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

,m
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21.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor nomeado
através de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contato com o
preposto da contratada, para solução de eventuais problêmãs ê / ou esclãrecimentos;

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalizâção anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

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

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

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

cl Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do objeto e, em especial, na

aplicação das sanções estabelêcidas;

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

e) Determinar o que for necessário à regularização de Íaltas veriÍicadas;

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

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

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

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

21.12. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou redu2irá â responsabilidade da CONTRATADA
pela completâ ê pêrfeitâ execução do obleto contratual.

22.1. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa,
por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem
cronológica estabelecida pelo art. 5s da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da data
de sua liquidação, desde que acompanhada do ãtesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

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

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

22.4. Parc Íazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar acompanhada da Nota Fiscal, atualizações das
certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

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

b) Certidões negativâs de débitos ou Certidão po5itiva com efeito de negativa para com as Fazendas ESTADUAL

E MUNICIPAL da sede da licitânte;

c) Certidão Con.iunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relãtivos a

Íributos Admioistrativos pela Secretaria da Receita Federal {SRF) e a inscrição em Dívida Ativa da União junto à

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as

contribuições previdenciárias;

N

22. DO DO REA'USTAMENTO E DAs RETENçÔES
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d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

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

22.6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o prazo de 30
(tÍintal dlas reiniciar-sê-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o

vÍcio.

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

22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

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

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

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

vierem a ser recusados por outros que atendam as exiBências do ob.ieto desteTermo;

23.2. A empresa ficará obrigada a su bstitu ir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (q ua renta e oito) horas,
independentemente da aplicâção dãs penalidâdes cabíveis, sem ônus parâ a Secretaria Gestora;

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

23.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, e empresa deverá sanar a

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

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

24.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA 5EU PREçO REGISTRADO

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

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

acordo com as especificações constantes neste Edital e seus anexos;

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

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

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

total;

el Permitir que representante da Secretaria 5olicitante acompanhe o fornecimento dos produtos, sempre que

solicitado;

0 Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato referente a

este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificâção do produto exigido na iicitação;

b

tL3--

24. DAS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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h) Comunicar â impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de Fornecimento
própria, informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cu.ias obrigações se

obriga a atender prontamente.

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e
cinco por cento)do vâlor inicial atualizado do contrato.

k) Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) âs leis, regulamentos e posturãs, bem como
quaisquer determinaçôes emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria de objeto da

contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenentes.

l) Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de telefone fixo, celulâr e fax,
para que a Secrêtaria Municipal de Finanças mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secretâriâ Municipalde Finanças todas as alterações eventualmente ocorridas
no ato constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de
imposições técnicâs ou de cunho administrativo ê legal.

ol Apresentar documento fiscâl especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços unitários e

total;

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

ql Responder pelos danos causâdos diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou
dolo, durante o Íornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou
acompânhamento pelo CONTRATANTE.

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

s) DocumentaçãoComplementaÍ:

| - A contratada deveÉ entregar o veiculo com as sêguintes documenta@s:
a - IPVA (obs.: Veículo Oficial - isento de IPVA);

b - Emplacados;

c - Seguros obrigatórios;
d-Vistoriaelacre;
e - CRLV pronto para uso;

f - DUT em branco.

24.2. DEVERES DO óneÃO CTSTOR

24.2.1. Na vigência do Contrato, compromete-se o órgão Gêstor gerenciar o obieto nos termos abaixo.

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

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

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

d! efetuar os pagamentos devidos, nas condiçôes estabelecidas;

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

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

fornecimentos.

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

Z','-.j

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

25.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, parâ assinar o lnstrumento Contratual ou retirar
da nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legâ1, consoante estabelecido em seus atos
constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25.3. É Íacultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem
anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota
de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo iniustificadamente, convocar âs demais licitântes
classificadas, se houver, na ordem de clâssificação, sem prejuízo da aplicação dãs sanções previstas neste Edital.

25.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quândo solicitado pela

CONTRATADA durante o seu trãnscurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelã Secretaria
Contratante.

25.5. Na âssinâtura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da realização do
pagamento, poderão ser exigidas a ãpresentação das certidões atualizadas e a comprovação das condições de
habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do
lnstrumento Contratual.

26,1 Com fundamento no artigo 7e dâ Lei ne f0.52Ol2OO2 ficará impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que:

26.1.1 Não assinar o contrato, quândo convocada no prazo de validade de suâ proposta;

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentardocumentaçãofalsa;

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

26.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiver a proposta;

26.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

26.1.8 Fizer declaração falsa;

26.1-9 cometerfraudefiscal.

26.2 Atém da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as

seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial docontrato:

26.2.1 Advertência;

§

,4§

estipulados.

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

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

,l permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para trâtar de
assuntos pertinentes ao objeto contratado;

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

l) proceder ao pagãmento do contrato, na Íorma e nos prazos pactuados;

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

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

26. DAS ADMINISTRATIVAS

[]
.-/
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26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos
produtos;

26.2.3 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa
iniustificada em retirar a Notã de Empenho ou Assinatura da ata;

26.2.4 Multa de 10%, aplicada sobÍe o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da
Empresa Proponente;

26.2.5 Multa de 0,5yo ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigações
previstas neste Edital e seus Anexos.

27.1 A Administração, observadas razôes de conveniência e oportunidade, devidâmente justificadas, poderá
revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade por
motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

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

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

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

29.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a

finalidade e a segurança da contratação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

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

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

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

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

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

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-la,
no todo ou em pârte, por razões de interesse público, derivãdas de fato superveniente comprovado ou anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participântes da licitação. O MUNICÍP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar,

a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a

?. DA REVOGAçÃO E ANUI.AçÃO DOCiRTAMÊ

2& DA FRAUDE À LrcIAçÃO

29. DAS DISPOSTçôrS CrnArS
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segurança da contrãtação;

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

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

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

29.9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se fizerem
necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por Íax, conforme informaçôes
constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes da
datã de abêrtura da sessãô

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

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

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas
para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma Íorma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmênte êstabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

29.13 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior,

serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão

e observadas â legislação em vigor.

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

DO JARI.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n'8.666/93. de 21.06.93. Lei n.'
10.520, de 17.06.2002, Decreto n.' 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n" 10.024, dê 20.09.2019.

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

Laranjal do Jari-AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Laranjal do Jari/AP, 26 de março de 2021.

ENIVATDO BALI MACHADO
PREGO RO

ítt^,
\u tÍ ^*,

30. DOS CASO§ OMTSSOS

31. DO FORO
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PREGÃO ELETRÔN|CO N' OO8/2O21 - PMU

ÀPROVO O TERMO DE REFEREI{CIÂ NOS TERMOS
DÂ LEI8666/93 E DE}TAIS LEGISLAçõES.

Em: _J _l _

MARCELO SARRÂF SANTOS
Secretário Municipal de l4eio ambiente e

Turismo

Dec.012/2021-GAB/PML,

I - DO OBJETO:

.- I .l . O presente Termo de Referência dispõe sobre AQUISIÇÁO DE 02 (DOIS) \TÍCULOS, SENDO

0l (uM) PICKIUP TNTERMEDTARTA CABINE DUPLA 4 X 2 ADAPTADA (FLEX) E 01 (UM) DE

PASSEIO TIPO HATCH, através de Emenda Parlamentar, conforme especiÍicações contidas neste

termo.

II _ DA JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição dos veiculos do presente Termo de Referencia visa atender a proposta de aquisição de

equipamentos através de Emenda Parlamentar N" 202029190009, que dará supoÍe ao Depafiamento de

Licenciamento Ambiental para melhor executar demandas de campo tais como: as atividades de vistorias dos

empreendimentos, auxiliando posteriormente a emissão de autorizaçâo ambiental; ao Departamento de Fiscalização

e Notificação Ambiental para realização de fiscalização nos empreendimentos que estão classificados com

potencial poluidor, e ainda auxiliar às demandas advindas de denúncias da população^ fiscalizanado a área urbana e

rural e monitorando as áreas de APP (área de preservação permanente) com o objetivo de preservÍu o meio ambiente

de forma sustentável e adequada, coibindo o impacto ambiental. Os veículos solicitados oportunizarão uma

reestruturação e melhoria dos trabalhos oferecidos por esta secretaÍia aos nossos munícipes, garantindo um

desempenho adequado dos serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

SEMMATUR.

N

TERMO DE REFERÊNCIA
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III - EspeciÍicações técnicas dos veículos:

SETOR

DFNA

i,r'rt

ITEM ESPECIFICAÇAO

0t
0t

VEiCULO PICKIUP INTERMEDIARIA cABINE DUPLA 4 x 2
ADAPTADA (FLEX)
Freios abs e airbaB dup. Protetor de caçamba, Estribos laterais.
Motorizaçâo minimo de 135 cv. Câmbio manual.
Capacidade, 05 lugares. Ar condicionado. Trio elétrico (traya.
vidro, alarme), Tipo de direçâo hidráulica. Motor 1.8 * 4x2.
Todos os itens obrigatórios documentação (emplacamento e licenciamento)
em nome do ente federado, garantia mínima de l2 (doze) meses.

ADAPTAÇÔES DE USO POLICIAL CELA ADAPTADA NO
COMPARTIMENTO TRASEIRO DA CAÇAMBA:
Capota da Caçamba: Capota construida em fibra. com revestimento
intemo em chapa de aço com proteçâo do fecho da tampa traseira
evitando abertura pela lado intemo do companimento. de forma que
permita a abenura somente pelo exterior do veiculo garantindo
segurança paÍa o transporte de detidos; sem comprometer a circulaçâo
interna de ar no ambiente; capota da caçamba deverâo possuir
ventilação que não permita a visualizaçào de fora para dentro do veículo.
Porta algemas em ambos os lados do acoalho.

SINALIZADORES ACÚSTICO/VISUA L
Conjunto de sinalização acúslico/visual composto por um único módulo
de policarbonato translúcido de alta resistência mecânica, térmica e a

raios ultravioletas. largura mínima:250 mm. altura mÍnima do módulo de
policarbonato: 80 mm. Altura minima incluindo o perfil de alumínio e o
módulo de policarbonato: 168 mm, admitindo-se uma yariação de +- 59o.

montado sobre uma base única em ABS reforçado com um perfil de

alumínio estruturado com formato em arco ou similar (asa delta). As luzes

deverão ser emitidas por leds de alto brilho, com potência não inferior a

um watt cada led. montados em blocos ópticos de policarbonato, com led's

dispostos linearmente na bara. em blocos compostos por 6 led's cada,

distribuídos em fila dupla pelas Íàces laterais, fÍontal e traseira com
visibilidade de 360', gerando no mínimo cinco funções de efeilos
luminosos. comandadas por controle remoto digital e atraves de circuitos
eletrônicos de chips microcontroladores com comunicação assíncrona de

4 MHz. Todo o conjunto montado sobre garras ajustáveis que permitam a

fixação no teto do veiculo. sendo sua cúpula incolor, com led's nas cores
rubi. sirene eletrônica composta de amplilicador digital para controle único
de sirene e leds, com unidade sonofletora de 100 watts de porencia.

minimo de quatro tipos de sons diferenciados. sistema de megafone

independente. entrada auxiliar de áudio para transceptores VHF/UHF. A
unidade sonofletora de 100 watts devera estar acoplada a uma cometa
aerodinâmica. fixada sob a barra de luzes. Os drivers utilizados deverão

ser específicos para uso em viaturas policiais. sendo vedada a utilização
de drivers usados para aplicações musicais. Devera ainda possuir no seu

próprio corpo pontos especificos na cometa. nâo se admitindo a utilização
de rosca principal da saida do áudio para tal fim (medidas variáveis em

função da marca e modelo dos equipamentos da empresa adaptadora).
Todo conjunto deverá ser apresentado, quando da entrega dos veiculos.
com laudo emitido por entidade competente, que comprove que o

sinalizador acústico/visual a ser fornecido atende as normas tecnicas em

vigor, no que se refere a ensaios contra vibmção, umidade. poeira.

corrosâo e fotomenia classe I nos módulos centrais fÍontais.l nstâlâção
i[cluso gârantia de I ano.

t\
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ADM

3.2. OUTROS ACESSÓRIOS:

3.2.1. A licitante deverá oferecer na sua proposta todos os demais itens de serie do modelo do veiculo

N

PLOTAGEM ESPECIFICO PARA AREA DE SEGURANÇA
PUBLICA _
O Veículo seú adesivado em suas laterais esquerda e direita,parte traseira e capt
com predominância do camuflado verde florestal e as cores da bandeira d
município (verde, amarelo e azul) conforme Anexo l. Uma faixa xadrez ser
adesivada nas laterais do veículo na cor preta.
Nas ponas lalerais traseiras. capô e tampa traseira, será adesivado o escudo d
Destacamento Ambiental da GCMLJ colorido conforme Anexo I. Nas pona
dianteiras a inscrição "GCM" na cor azul marinho. ao lado o escudo da GCMLJ
logo abaixo escrito "Laranjal do Jari" na cor preta ambos na fonte Arial black. (
capô seú camuflado verde florestal e ao cenúo o escudo do Destacamentr
Ambiental da GCMLJ. Na tampa traseira deverá ser adesivado o 153, fonte Impact
na cor branca e nas laterais dianteiras na cor preta. Os prefixos de registro geral d
viatura (VTR-01) deverão ser adesiyados nas laterais e parte traseira na cor brancz
fonte lmpact.
Nas laterais traseiras haverá a inscrição AMBIENTAL e na capoE da caçamb
deverá constar a inscrição GPA na cor amarela. fonte Arial black e logo abaixo
inscrição GRUPAMENTO DE PROTEÇÀO AMBIENTAL na cor branca na mesm
fonte em tamanho menor conÍbrme Anexo L

GRAFISMO/LOGOTIPO: padrão layout a ser fomecido. Todos os veiculos
deverâo apresentar-se em perfeitas condições de uso, com todos os equipamentos
de conforto e segurança determinados por lei, com toda documentação atualizada
(DPVAT pago), registÍados/ licenciados e emplacados no Estado Amapá, perante
os órgãos competentes.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICE:
Veículo Okm de primeiro emplacamento. assistência técnica realizada em oficina
ou concessionária autorizada Carantia minima de l2 (doze) meses ou 50.000Km
(cinquenta mil quilômetros), Adaptação e fomecimento de equipamentos deve ser
feita por empresa autorizâda apresentando declaraçâo do fabricante que comprove
assistência tecnica no estado para que não ocorra em perda dá garantia do veículo-
Assistência Técnica Autorizada no Estado do Amapá para Veiculos e

equipamentos.

)
ii

J

s
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VEiCULO. MODELO PASSEIO HATCH
Tipo veículo: passeio; Fabricação: Nacional: Quilometragem: 0 km;
Tipo combustível: Gasolina e/ou álcool (Flex); Marchas: 06 sendo 0l re: Câmbio:
manuall Potência motor: mínima 1.0 de mínima 73 cv; Cilindrada; Quantidade
passageiro: 05; Quantidade ponas: 04; Tipo relrigeração: ar quente e ar fiio: Tipo
direção: hidniulica ; Cor: branco; com as seguintes caracteristicas técnicas
mínimas: monobloco original de fábrica, ano/modelo correspondente, no mínimo, a

emissão da nota fiscal e contrataçâo Rodas/pneus original do fabricanle: Espelhos
retrovisores extemos direito e esquerdo: Capacidade do Tanque de combustível de

no mínimo 4l (quarenta e um) litros; Freios ABS: Air bag duplo
(motorista./passageiro); Ar condicionado de fábrica integrado ,iio/quente; Vidros
elétricos nas portas dianteiras: Trava eletrica das ponasl Capacidade da bateria
conforme especificado no manual do veiculo e utilizado na liúa de montagem.
Todos itens obrigatórios documentações (emplacamento e licenciamento) em nome
do ente federado. garantia minima de l2 (doze) meses

0l

ofertado.
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3.3. DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO:

3.3.1 A contratada deverá entregar o veículo com as seguintes documentações:

a - IPVA (obs.: Veículo Oficial - isento de IPVA);

b - Emplacados;

c - Seguros Obrigatóriosl

d-Vistoriaelacre;

e - CRLV pronto para uso;

f- DUT em branco.

IV _ DA FONTE DE R-E,CURSOS:

r- 4.1 - Os recursos para a execução do objeto proveniente da proposta de aquisição de equipamentos através

de Emenda Parlamentar No 202029190009.

V. DA GARANTIA E ASSISTÊTTICIA TNCXTCA DO VEÍCULO.

5.1. A assistência deverá ser prestada exclusivamente por concessionária autorizada, no município de

Macapá/AP. visando futuras revisões. assistência técnica, manutenção e substituição de peças. quando

necessano.

5.2. O veículo e os equipamentos nele instalado deverá possuir garantia mínima de I (um) ano. A contar

da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

5.3. Os 60 (sessenta) dias iniciais do PERÍODO DE GARANTIA serão considerados como PERÍODO DE

\- FLINCIONAMENTO EXPERIMENTAL

5.4. Durante o período de funcionamento experimental, caso o veiculo ou equipamento apresente falhas de

funcionamento, deverá ser substituído por outro completamente novo e com as mesmas caracteristicas

deste. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e prazos estabelecidos nas condições de recebimento;

VI. CONDIÇOES DE RECEBIMENTO:

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

discriminadas:

6.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO - que ocorrerá por ocasião da entrega do veículo no local

indicados no item 7 .2 deste Termo de Referencia.

N
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6.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - será no setor requisitante por meio de uma Comissão d

Recebimento ou por um servidor especialmente designado pela Secrelaria Municipal de Meio

Ambiente e Turismo que se deslocará para o local de recebimento, conforme o cirso, e constará de:

. Verificação fisica do veiculo adquirido paÍa constatar a integridade do mesmo;

. Verificação da conformidade do mesmo e especificações.

6.2. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo poderão ser realizados

testes no veículo de forma a verificar a compatibilidade do mesmo com as especificações constantes neste

termo de referencia e da proposta da Contratada.

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

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

designado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

6.4. Caso sejam insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Devolução. no qual serão

consignadas todas as irregularidades observadas no veículo entregue em relação às especificações e

quantidades constantes neste termo de referencia. Nesta hipótese. todo o item objeto do termo em questão

será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 30 (trinta) dias, quando se realizarào novanente as

verificações constanles do subitem 6.1 .2.

6.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja rejeitado.

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

6.6. O recebimento, provisório ou deÍinitivo, nâo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito

desempeúo do objeto fomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer vícios detectados quando da utilização dos

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

definitivo. submetendo as etapas impugnadas a nova verificaçâo, ficando sobrestado o pagamento até a

execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

VII. DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

7.1. O prazo de entrega dos veículos deverá ser de. no máximo. 30 (rinta) dias corridos. contados a

partir da data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

7.2. O local da entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo cilo Rua

Vitória Régia, n'2511 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000. devendo os

7!itiir

nlesmos.
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veículos serem entregues de acordo com indicaçôes. observadas as disposições do respectivo Termo

Referencia.

VIII. DA FISCALIZAÇAO

8.1 - Nos termos do art. 67 Lei n' 8.666, de 1993, será designado representante para acompaúar e

fiscalizar a entÍega do bem, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução e determinando o que for necessiírio à regularização de falhas ou defeitos observados.

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

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

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de

V 
se.rs agentes e pÍepostos, de conformidade com o arÍ.70 da Lei n'8.666, de 1993.

8.3 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deveÍão ser solicitadas

a seus superioÍes em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

8.4- O CONTRATANTE comunicará à empresa, por escrito, as deficiências porventura verificadas na

entrega do objeto execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

IX. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Efetuar o pagamento no tempo. lugar e forma estabelecidos no contrato.

9.1.2. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do veiculo seja

\-7 executada na forma estabelecida neste Termo de Referência.

9.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação do

fomecimento.

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

qualidade do fomecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à entrega

efetiva do veículo.

9.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

9.1.6. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais.

N
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9.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. bem como atestar na Nota FiscaliFatura.

entrega efetiva dos veículos.

X. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

l0.l . O licitante vencedor obriga-se a:

10.1.1. Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

10.1.2. Reparar, corrigfu, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte. qualquer

veiculo ou equipamento da Ambulância em que se verificar alguma desconformidade ou vício.

10.1.3. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, devendo complementii-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nào seja

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.

10.1 .4. Substituir, sem ônus adicionais e no pr.vo miiximo de 30 (trinta) dias, contados da

comunicação formal desta Administração, o veículo ou equipamentos do mesmo. recusado.

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

CONTRATANTE na entÍega do veículo, atendendo, com diligência, às determinações da Unidade

Fiscalizadora, voltadas à regularização de faltas e correções verificadas.

10.1.6. Prestar o fomecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas. em observância às

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

10.1.8. Observar rigorosamente as nonnas que regulamentam o exercício de suas atividades.

cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.

I 0.1 .9. Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas Ís ocorrências que porventura possam

prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fomecimento contratado.

10.1.10. Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

A ausência da regularização, na forma da legislação em vigor, acarretará a suspensão do pagamento.

10.2. O licitante vencedor é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros.

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

N
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II . DO PACAMENTO:

12.l- O Contrato decorrente da licitação vigorará por l2 (doze) meses. contados a partir da data de sua

asslnatura

I3 _ D.IS PENALIDADES:

l3.l Ficará impedida de licitar e contrataÍ com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05

(cinco) anos. sem prejuizos das multas previstas neste Instrumento e das demais cominaçôes referidas no

AÍ. 87, IV da Lei no 8.666193, no que couber, garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsal

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

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

Í) falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fiaude fiscal.

r !r! à
.gl-.4,

N

I l.l - O pagamento será efetuado em até 30 (únta) dias, contados da entrega dos Veículos ou somente

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

objeto.

11.2. O pagamento pelo fomecimento será mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente.

devendo estar devidamente atestada por servidor designado para a gestão do contrato.

11.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua adimplência com a

seguridade social (CND), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabalho certidão negativa (CNDT).

I I .4. Nenhum pagÍrmento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

11.5. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis

despesas com multas, indenizações a terceiros. ou outras de responsabilidade da contratada.

I1.6. O pagamento será através de transferência banciíria, mediante credito aberto em conta corrente em

nome da futura CONTRATADA.

I1.7. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo não se responsabilizará pelos custos que a

Licitante contratada realizar para além do valor total contratado.

12 - DO CONTRATO:
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13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na

Lei Federal n" 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de previa e ampla

defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2Yo (zerc vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo

com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de lDYo (dez por cento) sobre o valor total da

nota de empeúo, recolhida no prazo máximo de I 5 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada

oficialmentel

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

Laranjal do Jari/AP, l9 de janeiro de 2021 .

CLAUDIA CISELE BARROS DE SOUSA
Diretora do Depanamcnto Adm inislrativo

DEC. N" 075/202I- GAB/PMLJ

§

.trt; a



r&frirolf 
!f;c.] Y

PREf EITURA MUNICIPAI- DE I-ARANJAL DO.'ARI

SECRETÂRIA MUNICIPAI- OE ADMINISÍRAçÂO E PTANUAMEÍ{TO. SEMAP

Equipe de Pregão

ANEXO II

MODEI-O DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:

CN PJ:

Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Legâl RG e CPF

Pregão Eletrônico ne 12027- Registro de Preços

ESPECTFTCAçÂO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO IITEM VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances,
estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como:
impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, àinda, os que por ventura venham
a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indiaada

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

O valor da proposta é de RS . nos termos acima

Cidade/UF, _ _ de _de 2027

(carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

3.

4.

5.

N

l-l-.

1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do
cêrtame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.
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pREGÃo ELETRôNrco N" oo8/2021 - pMU

aNEXO t

MooELo DE DECLARAÇÃo DE ETABoRAçÃo INDEpENDENTE DE pRoposTA

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

(a) a proposte ãpÍêsentãde para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independent€
(pelo Licitante), ê o conteúdo dâ proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identiÍicação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção dê apresêntar e proposta elaboÍada para participar da (idêntificação da licitação) não foi informada,
discutida ou recebida dê qualquer outÍo pârticipante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitaçãoj

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

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

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

cidade/UF, _de de 2027

(representantê legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

N
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ANEXO IV

MINUTÂ OO CONTRATO N9 -----J2021-PMU

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado MUNICÍP|O DE

IARANJAL DO JARI, pessoa juridical de direito publico interno, CNPI{MF) ns 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG ns

274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, doravante denominado
CONTRAÍANTE, e do outro lado como CONTRÂTADA, a empresa . com personalidâde juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ ne,,,...................., com sede na Rua,.......,.........., n9....,8airro......................., Cidade-
UF - CEP neste âto representada pelo 5r. .............. RG ne ................., CPF ne

domiciliado Macapá, celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condições, que
mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO TEGAI.:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por aquisição de 02 (dois) veículos, sendo 01 (um) pickiup intermediaria cabine
dupla 4 x 2 adaptada (flex) e 01 (um) de passeio tipo hatch, para atender a demanda dos serviços da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMATUR, coníorme descrito no Anexo I do edital do Pregão

Eletrônico _/2021 -SEIIAP/P[/LJ.

CúUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA:

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

término do periodo de cobertura da garantia do veiculo.

cúusuLA TERCETRA - DAS CoND|ÇÔES DE RECEBTMENTO DO OBJETO:

3.1. O recebimento do veiculo objeto deste certame deverá oconer no prazo máximo de 30 (trinta) dias apos a emissão da

Nota de Empênho.

3.2. A critério exclusivo da Secretaria l\,lunicipal de Assistencia Social poderão ser realizados testes no veiculo de forma a
venficar a compatibilidade do mesmo com as especiÍicações constantes neste termo de referencia e da proposta da

Contrâtâda.

3.3. Caso sejam satisÍatórias as veriÍicaçÕes acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Deflnitivo, que poderá ser

suprido pelo ateste no verso da nota Íiscal/fatura realizado por servidor especialmente designado pela S[/AS.

3.4. Caso sejam insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Devoluçã0, no qual serão consignadas todas

as inegularidades obseÍvadas no veículo entregue em relação às êspeciíicaçóes e quantidades constantes neste teÍmo de

referencia. Nesta hipótese, todo o item objeto do termo em quêslão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até

30 (trinta) dias, quando se realizarão novamenle as veriÍicações constantes do subitem.

3.5. Caso a substituiçâo nâo ocona em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja rejeitado, estaÉ a Contratada

N
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inconendo em atraso na enlrega, sujeita à aplicação das sançÕes previstas.

3.6. A Contratada caberá sanar as inegulandades apontadas no recebimento provisório e recebimento deÍinitivo,

submetendo as etapas impugnadas a nova verifrcaçã0, Íicando sobrestado o pagamento até a exêcução das coneções
necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CúUSULA QUARTA: DO PRAZO E Do LocAL DE ENTREGA:

4.1. O pÍazo de entrega dos veículos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias comdos, contados a partir da data do
recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Transportes sito a Av. Tancredo Neves s/n - Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000, devendo os veiculos serem êntregues de acordo com indicaçoês, observadas
as disposiçôes do respectivo Termo de ReÍerencia.

CúUSULA QUINTA: DAs CoNDIçÔES DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota Íiscal eletrônrca no protocolo do

CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento DeÍinitivo do objeto contratado.

5.2. As notas Íiscais que apresentarem inconeções seráo dêvolvidas à CONTRATADA e seu vencimento oconerá em 10

(dez) dias úteis após a dala de sua apresentação válida.

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

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

efetivação do pagamento.

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

5.6. O pagamento se fará mêdiante a apresentaçáo dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atrâso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conconido de alguma forma para

tanto, Íica convencionado que a taxa de atualização financêha devida pela CONTRATANTE, êntre a data acima referida e a

coÍespondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte Íórmula:

EM=lxNxVP
0nde:
EM = Encargos moratórios;

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

VP= Valor da parcela a ser paga; e

| = lndice de atualização Íinanceira = 0,00016438, assim apurado:

I = 0,00016438

CúUSULA sExTA - oA GARANTIA E ASSETÊNCA TÉCNrcA:

6.'1. A assistência técnica deverá ser prestada exclusivamente por concessionária autorizada, no município de

Macapá/AP, visando íuturâs revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessáno

6.2. A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os equipamentos e acessórios instalados pela empresa, com

cobertura pelo período mínimo de '12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo recebimento do

veiculo pelo contratante ou pelo periodo previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior períodoi

6.3. Os 60 (sessenta) dias iniciais do PER|ODO DE GARANTIA serão considerados como período de Íuncionamento

^r!E-- ,'\,

l=(Íx/100) l=(6/100)
36s 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

N
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6.4. Durante o periodo de Íuncionamento experimental, caso o veículo apÍesente falhas de funcionamênto, deverá ser
substituido por outro completamentê novo e com as mesmas caracleristicas daquele. Neste caso, dar-se-á inicio aos
procedimentos e prazos estâbelecidos nas condiçoes de recebimento;

6.5, No periodo de garantia, os seÍviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado no prazo de
ate '10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitaçâo/notificação oÍicial.

6.6. Se a CONTRATADA não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justrficar e comprovar por êscnto os
motivos, ficando a pronogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do CONTRATANTE.

cúusuLA sÉTtMA. DA FtscALtzAçÃo Do coNTRATo:

7.1. A Íiscalização da êxecução deste ConÍato será exercida por agentê do CONTRATANTE, devidamente designado para

tanto, ao qual competirá velar pela perfeitâ exêcuçâo do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital

do Pregão Eletrônico no _/2021, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A Íiscalização será exercida no interesse da Adminislração e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, e, na sua oconência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuals, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicral atualizado deste

Contrato.

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

CúUSULA OITAVA . OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE . INCUMbE AO CONTRATANTE:

8.'l . Acompanhar e Íiscalizar a execuçáo do Contrato, bem como ateslar as notas fiscais/Íaturas a eÍetiva prestação do
objeto, através de servidor designado pelo C0NTRATANÍE;

8.2 - EÍetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 - Aplicar à CONTRATADA as sanções âdministrativas regulamentares e contÍatuais.

8.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer inegularidades encontradas no veiculo adquirido.

8.5 - Notiícar a CONTRATADA, íixandoJhe prazo para substituição dos veiculos(s) impróprios para uso;

8.6 - Fiscalizar a execução do contrato através de servidores designados pela PreÍeitura Municipal dê Laranjal do Jari, o que

não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perÍeito cumprimento das obrigaçÕes estipuladas,

nem por quâisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por inegularidades constatadas.

cúusulA NoNA . oBR|GAçÔES DA CONTRATADA . tncumbe à CoNTRATADA:

9.1 Entregâr o veiculo no tempo, lugar e forma estabelecidos neste lnstrumenlo, com todos os acessónos êstabelecidos no

Termo de Referência, conendo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos

Íabalhistas e previdenciános decorrentes do fornecimento, com os veículos em perfeito estado de funcionamento, sem

marcas, amassados, ananhões ou quaisquer outros problemas fisicos, e ainda com a documentação completa, atualizada
(manuais, catálogos, foldêrs, termos de garantia) necessária a sua operação, bem como rêqularizado iunto ao
DETRAN/AP

a - IPVA (obs.: Veiculo Ofcial - isento de IPVA);

b - Emplacados;

c - Seguros obrigatôrios;
d-Vistoriaelacrei
e - CRLV pronto para uso;
Í - DUT em branco

9.2. Executar, durante a vigência do Contrato a troca de todos os equipamentos, partes e peças dos veículos que se
revelarem dêfêituosos independentemente de causa, época ou do tipo de deÍeito, exceto nos casos em que,

comprovadamente pela Contratada, a causa do deÍeito é devida à negligência ou mau uso por parte de servidor de

N
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CONTRATANTE, que, no caso, deverá notificar o CONTRATANTE, incluindo proposta comercial para a execução do
serviço;

9.3 - Disponibilizar, por ocasião da assinatura do ContÍato, a indicaçâo da empresa de Assistência Técnica especializada,
local, contemplando nome, endereço e telefones (Íixos e móveis);

9.4 - Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados; treinados
e qualiÍicados para prestaçào dos serviços;

9.5 - Atender prontamente as orientações e exigências, do Íiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto;

9.6 - Emiür Íatura no valor pactuado no Contrato, apresentando-a ao CONTRATANTE para ateste e pagamento;

9.7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçoes de
habilitação e qualificaÇáo êxigidas para a contratação,

9.8 - Nâo transferir a terceiros no todo ou em parte, o objeto da presente Contrato, sem prévia anuência do
CONTRATANTE,

9.9. Responder, em relaçâo aos seus empregados, por todas as despesas dêcorrêntes do fornecimento dos veiculos, tais
como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contnbuiçôes; indenizaçÕes; vales-refeição; valestransporte; e

outras que porvenlura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.10. Oferecer a garantra tecnica usualmênte fomecida pelo fabricante do veiculo, não podendo ser infenor a especifica no

termo de referência, contado a partir do seu recebimento e aceite;

9.11 - atender ao chamado para prestação de Assistência Tecnica e solucionaÍ o problema no prazo máximo de í0 (dez)
dias úteis, contado a partir da solicitação formal do CONTRATANTE;

9,12. Efetuar as trocas de peças com matenal novo e de pnmeiro uso, devendo apresentar padrôes de qualidade e

dêsempenho iguars ou superiores aos das peças utilizadas na fabncaçâo do veiculo;

9,'13 - Substituir no veiculo, no período de até 30 (trinta) dias, os equipamenlos, peças e componentes, que aprêsentarem

defeitos sistemáticos de Íabricação, dêvidamênte comprovados pêla constânte necessidade de manutenção conetiva. Tais

substituiçôes serão realizadas sem qualquer ônus para a SEMAP/PMLJ;

9.'14 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do aÉ. 65, §
1', da Lei n'8.666/93;

9.'15 - Cumprir com outras obrigaçôes dêcorrentes de aplicação do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor (Lei n'
8.078/90) que selam compativeis com o regime de Direito Público.

cúusuLA DÉcrMA. DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁR|A:

10.1. Os recursos para a execução do objeto oconerão à conta do orçamento da Secretaria lilunicipal de Meio Ambiente e
Trurismodo exercicio de 2021.

óRGÃo/UG AçÃO ETEMENTO FONTE

1O.OOO-SEMMATUR 18.541.0015: 1012 44.90.52.00.00 51.0000

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. Do PREÇO

11.1 - O preço a ser efetivamente pago pelo Íomecimento do veiculo constante da Cláusula Primeira do presente

lnstrumento será de R$.. ,, ,, ( ), sendo fixo e inêajustável.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:
12.1. Ficarâ impedida de licitar e contratar com a Uniâo, Estado e Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem

prejuizos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações reÍeridas no Art. 87, IV da Lei no 8.666/93, no

que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento Íalso ou Íizer declaração falsa;

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

4)
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e) não mantiver a proposta, injustiÍlcadamentei

0 falhar ou fraudaÍ na êxêcuçáo do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude Ílscal.

CONTRATANTE

CONTRATADA

,r&fuj.§"8,

Testemunha 01

CPF:

L',.ú
rl

Testemunha 02:

CPF:

'12.2. A sanção de que tÍata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei Federal no

8.666/93, conÍorme dimênsionamento âbaixo, gârantido o exercicio de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2o/o (zero virgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dêz por cento) sobre o valoÍ totâl da nota de empênho,

recolhida no prazo máximo de '15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicada oÍicialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corndos, contado da comunicação oÍicial;

cúUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DA RESCISÃO:

13.1 - 0 presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8,666/93, e nas

formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA. OO FORO E DA PUBLTCAçÃO:

14.'l - As questoes deconentes da execuçâo deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranlal do Jari/AP, com exclusão de qualquer outÍo
por mais privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrâto no Diáno Oficial da Uniã0, conforme determina a Lei n" 8.666/93.

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

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

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do Jari-AP, xx de xxxxxxxxx de 2021.

N


