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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N9 MZ2O22 - CPVSEMAP

Processo Ne 212,084/202l-SEMED/PMU

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

licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO, objetivando a contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras com Íeposição de
peças, para atender as necessidades da Secretaria de Educação SEMED/PMLI, de acordo com as especificaçôes e

quantidades descritas no Anexo ldeste edital.

1.1. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002. do Decreto ne 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ne 7.745, de OS de junho de 2012, da
lnstrução No.mãtivê 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 Decreto n'8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2,1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com ã utilização de sua chave de
acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminadosl

tNícto DE RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS: 18/01/D22 às OShOOmin - Horário de gíasília

ABERTURA DAS PROPOST 
^St 

27lgll2l22 às 08h00min - Horário de Brasília

tNíCtO DA SESSÃO oE DtSPUTA DE PREçOs: 27lotl2oz2 às ogh3omin - Horário de Erasília

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessâo pública durará 10 (dêz) minutos e, após rsso. serà

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois manutos do peflodc de

duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembÍo 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 5/4, através do site

!/.]ryld1fiElge§llernjt onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

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

data marcada, a sersão será automaticamente transÍerida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horáÍio e

local anteÍiormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário informada pelo Pregoêiro.

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

número da licitação.

4.2. As consultas serão respondida5 no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital no site

www.licitacoes-e.com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informê-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do lari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Barrro Agreste -

Laranjal do lari- Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: 08h0omin às l3hq)min, de segunda a sexta-feira.

ô

2. DO ENDEfiEçO, DATA E HORÁRIO DOCERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO UTITIZADO
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c)

d)

e)

Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

Sites: www,licitacoes-e,com.bÍ; www.laranialdoiari.ao.sov.br

Endereço Eletrônico: col.pmli@hotmail.com

5.1.

5.2.

5.3.

Anexo I - Termo de Referênciaj

Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;

Anexo lll- Minuta do Contrato;

6.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestaçâo de serviço de
manutenção pr€ventiva e coÍrêtiva de impressoras com reposiçâo de peças, para atender as necessidades da Secretaria
de Educação SEMED/PMU, conforme descritas no Anexo I deste edital.

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

ÓRGÃo/UG AçAO ELEMENTO FONTE

2033, 2022 3390.39.00.00 1160040, 1110000

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercÍcio futuro, serâo alocadas no exercrcig
correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar ns 101/2000.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas âs exigências fixadas neste Edital e que
estiverem d€vidamente credenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

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

A,z.L Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

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

8.3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o an. 9.e da Lei ne 8.556/93.

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

Complementar n.e 123/2006, com a redação dadê pela Lei Complementar n.e 747 /2074.

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

ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.q do DecÍeto n.e fO.02412079],, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para

acesso ao sistema eletrônico no sÍtio IIt !.!!!i!ê!9CS:e.gg!LbI.

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 da5 transações inerentes a este Pregão.

9,3. o licitante responsabiliza-se exclusiva e Íormãlmente pelas transaçôes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidãde promotorã da licitação por eventuais danos
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decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNEI mediante condiçôes de segurança -
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1O.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do i/unicípio de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto ne 038/2021-PMlJ, mediãnte a inserção e monitorâmento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., constante no site www.licitacoes-e.com,br.

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

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

10,5. É recomendável que os licitantes apresentem 5uas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las
no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a

abertura torna-se publicamente conhecidas.

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

1O.7. O enceminhâmênto da proposta pressupõe o pleno conhecimênto e etêndimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a

licitante às sançôes previstas neste Edital.

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

10.9. caberá à licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

10,10. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, pêra imediato
bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do sistema).

10,11. Poderão participar deste Pregão int€ressados cujo ramo de atividade seja compatível com o obJeto desta
licitação.

10.12. Não poderão pãrticipar desta licitação os interessados:

âl proibidos de participar de licitaçôes e celebrar contratos administrativos, na Íorma da legislação vigente;

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

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

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

el que estejâm sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

0 entidades empresariais que estejam reunidâs em consórcio;

N

11. DO fiSGUIÁMENTO OPERACIO,{AL DOCf,RTÀUE

11.1. O certame será conduzido pelo Pregoerro, que terá as segurntes atribuições:

a) coordenar o proce5so lrcrtátório;
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b) receber, exãminar e decidir as impugnaçôes e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua

elaboração;

Cl conduzir a sessão pública na internet;

d) verificâr a conÍormidade da proposta de preços com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

el dirigir a etapa de lances;

0 verificar e julgaÍ as condições de habilitação;

tl receber, examinar e decidiÍ os recursos, encaminhâdo à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

hl indicar o vencedor do certame;

i! adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j! conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

12.1, Os pedidos de esclarecimentos Íeferentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada pãra abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endeÍeço cpl.pnrli@hotmail.com

L2.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (021 dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de Íeferêncrã e
dos anexos.

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

L2.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.omli@hotmail.com, ou por petição
diri8ida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, nq 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP

68.920-000.

12,5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de ate 02 ldois) dias úteis contados da dâta de recebimento da impugnação.

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

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

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impuSnação é medida excepcional e deverá ser motivadâ pela pregoerÍo, no5

autos do processo de licitação.

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

administração.

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

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

todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-5e o orazo
inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e hoÍário da sessão.

13,1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horárao

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

documentação.

À
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13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitaçâo que não puderem 5er conferidos eletronicamente,
via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação eletrônica digital, afim de que seja
comprovada a verêcidade 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 ne 123, de 2006.

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

13.5. Até a abertura da sessâo pública, os licitantes poderâo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anterioÍmente inseridos no sistema;

13.6. Não será estabelecida, ne5sa etapa do certame, oÍdem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos píocedimentos de negociação e julgamento da proposta.

L3,7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lance5.

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

local indicados neste Edital.

L4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem
as especificaçóes exigidas no Termo de Referência.

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

14,3.1. A proposta enviada ao sistema em arquivo anexo poderá ser identificâda.

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

todos os participantes.

14.5. A não desclâssificação da proposta não impede o seu julgâmento definitivo em sentrdo contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.

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

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

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

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

14.9. A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.

14.9.1, lnÍoÍmemos quê o sistêma do Banco do Brasil identiíica "item" com a nomenclatura "lote".

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

estabelecidas no Edital.

14.11. O licitante somente poderá oÍerêcer lance de vâlor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.12. O inteÍvâlo mínimo de diíerença de valores entÍe os lances, que incidirá tanto em relação aos lânces

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

14.13. O intervalo enÍe os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

a
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intervalo entÍe lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lânces.

L4,L4. será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

14.16. A prorrogação automática da etapa de lances. de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogãção, inclusive no caso de lênces
intermediários.

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

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da se5são pública de lances, em prol da consecr.rção

do melhor preço.

14,19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

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

L4.21. Ao Íormular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de duas casas

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

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

L4.23. Encerrada a etapa de lançes da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceita ào
permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de valores
Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilateral.

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

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

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

15.1. será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresãs - ME e às Empresas de
Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de Laranjal do.,ari, conforme determina a

Lei Complementar n.s 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar
n.e 147 de 07 de agosto de 2014.

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

definição legal reservada a essas categorias conÍigura Íraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade

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

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

Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames iicitatórios deste Municipio, quando houver
ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art- 3s dê Lei Complementar ns 123 de 14 de dezembro de 2006, no

§
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15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e L23l20íJ6 configura
Íraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de laranial
do Jari, nos termos do ltem - SANçÔE5.

L5.4. As Mic.oempresas - ME e EmpÍesas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

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

ú!C!§, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de ceÍtidão negativa,
conforme dispõe o art. 43, § 1s da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

747 /2014;

15.6. A não reBularização dã documentação no prazo acima previsto, implicará decadênciâ do direito à contratação,
sem prejuízo das sançôes previstas no art. 81 da Lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

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

Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas - ME e Empresas
de Pequeno Porte - EPP sejam ieuais ou até 1(»6 (dez por cento) supêÍiores à proposta mais bem classificada;

bl Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco poÍ cento) superior ao melhorpreço.

15.8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei ComplementaÍ n.e 72312ú6, ocorrendo o empàte, proceder-se-á da

seguinte forma:

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

ll - não ocorrendo a contrêtação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste
artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1e e 2s do art. 44 desta Lei

Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

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

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

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

adjudicado em favor da pÍoposta originalmente vencedora do certame.

15.10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

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

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

16. DAs PROPOSÍAS

16.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lu8àr quanto à

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

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 79 e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e 10,024/2019.

16,2. A licitante que ofertou o menor pÍeço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente de Licitação - cPL,

no prazo de 02 (duas) horas, sua proposta por escrito, eletronicamente através do sistema eletrônico no sítio do
Licitações-e em conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a especificação
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constantes do Termo de ReÍerênciã, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes
dados:

al PRAzo DE VALIDADE DE, No MíNlMo, 60 (sEssENTA) DlAs, a contar da data marcada para a abertura dê presente
licitação. Em caso de omissão, con5iderar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

bl PREÇO UNITÁR|O E TOTAL PARA O OBIETO tlClTADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas) casas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado incluitodos os custos e d€spesas inerentes ao obleto
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 Ja estão
inclusas.

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

16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Editale seus anexo5.

15,4. A empÍesa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletÍônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta ComeÍcial - Anexo ll do
Êdital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena dêd€sclâssiÍicação.

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

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

5ob pena de desclassiÍicação e neles deverão estar inclusas toda5 e quaisquer despesas, salários. encargos sociais,
trãbalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o objeto licitado.

L6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo nos casos de

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

16.8. O Licitant€ vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PIÂNILHA Dt CUSTO,

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

17. DO JUTGAMEÍITO DAS PROPO,§rAS

17.1. Para julgamento e classiÍicação das propostas sera adotado o critéflo de MENOR PREçO ofertado peio vàlor lotal
do lote (valor unitário x quantidade).

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

RefeÍência, em segundo lugar observará a habilitação da licatante conforme disposições do Edital.

17.3. 5e a proposta não foÍ aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro exêminará a

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

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

obtido preço melhor.

L7.5. Uma vez aceita a propostã quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimênto dos requisitos de habilitação,

o Pregoeiro anunciará a Iicitante vencedora.

L7,6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o encerramento da

sessão pública.

L7.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados pelo Pregoeiro,

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

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

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

L7.9. No julgamento da habilitâção e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou Íalhas que não alterem a

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

13. DAHABUÍAçÃO

18.1, Corno condição prévia ao exame da docurrentação de habrlrtação do licrtante detentor da proposta classiticada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condiçôes de participação, especralnrente
quanto à existência de sanção que impeça a particrpação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao
seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidâda de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da União {

apf .apps.tcu.sov.brl),
https:/lcertidoes

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

f8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via

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

18.4, Somente haverá a necessidade de .omprovâção do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em r€lação à integridade do documento digitã1.

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

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

18.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhrmento dessas contribu içôes.

18.8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fin5 de habilitação:

18.9. DECTARAçôES

al DecleÍeçâo de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso VIl. art. 4.e da Lei n.e

10.520/2002, nos termos abaixo:

MODELO DE DECLÂRAçÂO _ ATENDIMENÍO AOS REQUISITOS DO EDITAT

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

PREGÃO ELETRÔNrCs n.t.......-12O22

sediada à (endereco completo), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.e J2O22, para a habilitação,
quanto às condições de qualiflcação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,

DECLARANDO, ainda, estar crente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante

do Edital ensejãrá aplicação de penalidades à declarante.
Locel e data

Nome / número do C-P.f do Dêclarante ou Representante Legal da Empresa
(Assinatura) carimbo do CNPI

bI Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso XXXlll,

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

(nome da empresa) , CNPI n.s

§

,.rl
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MoDELo DE DEcrÂRAçÂo - NÃo uflLrzAçÃo oE MÃo oE oBRA
TNFANTI- pREGÃo EIETRôNtco n.e _ _r/2022.

(nome da emoresa) , inscrita noc.N.P.l. n.s por intermedio de seu representànte legal
o(a) Sr.(a)- portador(a) da Carteira de ldentidade ns órgão expedidor_, e do CPF ne

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ne 8.656, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.s 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz ()Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data
Nomê / númêro do C.P,F do Dêclarantê ou Rêpresentante Legal da Empresa

(Assinatura)

l8.lo. HABTUTAçÂOrUníOrCe

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

da respectiva sede.

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

documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todas a5 alterações ou da

consolidação respectiva.

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

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

dl No caso de microempresa ou emprêsa dê pêqueno porte: certldão expedida pela.iunta Comercial ou pelo Registro

Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa n-'36, de 02 de mêrço de 2017, do Departamento Nacional de Registro

do Comercio - DNCRC.

e| Decreto de autorização, em se tÍatando 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.

flRG e cPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.11. DA REGUTARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

al lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (cNPl), do Ministério da Fazenda;

b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeítos de Negativa de Débitos relativos a Creditos
Tributários Federais e à Divida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoraa-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de outubro de

2014, êbrangendo as contribuições previdenciárias;

c) CertiÍicado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRt, emitido pela caixa Econômica

Federal;

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

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

licitante;

fl Certidão Netativa de Débitos Trabalhistas - CNDÍ, nos termos do Título Vll - A da consolidação das Leis do

Trabâlho, aprovada pelo Decreto-Lei n.s 5.452, de le de maio de 1943.

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

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

a
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18.11.2 Havendo alguma íestrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de q5-.1Ígi!!ql!!g§

É!gis, cujo termo inicial correspondeÍá 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 negâtivas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe o art.43, § le da Lei Complementar n.e 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

747 /2014;

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

contratação, sem pre.juízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
fâcultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.

18.12. QUAUFTCAçÃO ECONÔM|CA E FTNANCETRA

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

18.13. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

af Atestado (s) dê capacidade técnica, fornecido {s) poÍ pessoa juridica de direito público ou privado, que
comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de caracteÍísticas técnicas e quantitativo
correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem estar explícito5: a empresa que está fornecendo o atestado
e o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão.

a.ll A empresa poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a fim de comprovar a sua aptidão para
a execuçâo do objeto dê licitação.

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

19.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para
apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico para esse fam

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

19.3. os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais tambem por meio eletrônaco, no
prazo de 03 (trêsl dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

19.4. A Íalta de manifestação no prazo de 02 (duas) horas da licitante importará a decadência do direito de recurso,
ficando a Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

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

19.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

L9.7. Caberá à autoridade competente decidiÍ os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver suadecisão.

19.8. os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da qllU!!§5Âf-.lLEBMl\UENIE

OE LICITAçÃO: Avenida Tancredo Neve s, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laran.jal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000

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

autoridade competent€ homologará o procedimento licitatório.

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

encaminhará à autoridade compêtente para homolo8ação dã licitâção.

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

&



c1
-,rLr-i-

PRTFEITURA MUNICIPAI OE I.ARANJÂI. DOJARI
SECRETARIA MUNICIPAT DE ÂOMINISÍRAçÃO E PLÀNEJAMENÍO

Equipê de Pregão

I
,I

homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades prevastas no ltem - DAS SANçÕES. Neste caso, o pregoerro
examinará a5 oÍertas 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 reduçâo do preço ofertado e, se for o
caso, celebrar o Contrato.

!,,

21.1. os fornecedores que Íorem 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
peÍtinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

21,2, O documento de que trata o subitem ânterioÍ terá câráter convocatório e será emitido em 03 (três) vias, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco)dias a contar da data de convocação para assinatura.

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

2,..4, Não será aceito o fornecimento que não tenhâ sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não esteja de
âcordo com os termos e condiçóes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

21,.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a Contratada deverá
sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do
recebimento da notificação, cabendo ao órgão participante a solução definitiva da quêstão.

21,6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com ã5 disposiçôes contidas nos a Íts.73 a 76,
da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal de Educação rejeitará, no todo ou em parte, a execuçâo do objeto em desacordo
com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no lnstrumento Contratual.

21.7. DuÍante 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, paÍa solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentosj

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalizãção 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 s€cretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, devendo ainda:

âl Atestar as notas fiscais coírespondentes à execução do objeto contratual;

bl Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias para a boa execuçào

do objeto contratual;

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

sanções estabelecidas;

dl Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições
estabelecidas;

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

0sustar os pagamentos das ÍatuÍas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer descumprimento do Termo

contratual;

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

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

2L.ll. 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 CONTRATÂNTE não excluirá ou reduziÍá a responsabilidade da COI'ITRATADA pela

,t)
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completa e perÍeita execução do obieto contratual

22.1, O pagamento decorrente da aquisição cbjeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa, por meio
de crédito em conta-corrente andicada pelã CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem cronológica
estabelecida pelo art. 5e da Lêi n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da dãta de sua liquidêção.
desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

22.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de credito em conta-corrente
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dia5 consecutivos, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certifacadâ pelo Contratante.

22,1, O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá
devolvê-la à Contratada para que sejam Íeitas as corÍeções necessárias.

22.4. Para fazer ju5 ao pagamento, a empresa deverá apresentar acompanhada da Nota Fiscal, atualizaçôes das
certidões, que na ocasião estiverem vencida5, quais sejam:

al Regularidade para com Fundo de Garantia poÍ Tempo de Sêrviço (FGTS);

bl Certidôes negativas de débitos ou Certidão positiva com eÍeito de negativa para com a5 Fazendas ESTADUAL E

MUNICIPAL da sede da licitantej

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

dl Certidão Negativa de Oébitos Trabalhistas - CNOTj

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

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

22,4. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. o preço será fixo e não sofrerá reaiuste.

22.10. o Município podeÍá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou andenizaçôes devida5
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 vrerem à

ser recusados por outro5 que atendam as exigências do objeto desteTermo;

2r.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

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

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

23.4. No caso de desconformidãdes nos fornecimentos, aceite e recebimento, e empresa deverá sanar a irre8ularidade
dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 {cinco) dias úteis do recebimento da

notificação, cabendo as secÍetarias solicitantes a solução definitiva da questão;

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

,..Fs@*3Flfirã§
24.1. DEVERES DO PROPONENTE qUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

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

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

b) assumir a responsa b ilidade pelos encargos fiscais e comerciãis resultantes do fornecimento;

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

dl Apresentar documento fiscal especificêndo todo o produto fornecido, com indicação de preços u nitaraos etotal;

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

f) Manter, em compatibilidade €om o compromisso ê ser assumido. durante a vigência do contrato reÍerente a este
Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificaçâo do produto exigido na licitação;

h) Comunicar a impossibilidade de atendrmento da solicitação nos termos da Reqursição de Fornecimento própfla,
informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

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

atender prontamente.

,) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25o/. (vinte e cincc
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

k) Cumprir e Íazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas, bem como qua,squer
deteÍminaçôes emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria de objeto dê contratàção, cêoendo lhe

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

l) Fornecer e manter atualizado o endeÍeço postal e eletrônico, bem como o n.ç de telefone fixo, celular e fax, para llue
a SecÍetaria Municipalde Finanças mantenha os contatos necessários;

m) Comunrcar imediatamente a Secretaria Municipal de Finanças todas as alterações eventualmente ocorftdas no ato
constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANÍE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em lace de
imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

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

p) Respeitar as normãs e procedimentos de controle e acesso às dependências do Contratãnte;

ql Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRAÍANTE ou a tcrceiros, decorrente de culpa ou dolo,
duÍante o fornecimento, não excluindo ou redu2indo esta responsa bilidade a fiscalizêção ou acompanhaÍneíto pelo

CONÍRATANÍT.

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informaçÕes de que necessitar parê o cumprimento de 5ua5 obrigações
contratuais;

24.2. DEVERES DO óRCÃO GESTOR

24.2.1. Na vigência do Contrato, compíomete-se o órgão Gestor gerenciâÍ o objeto nos termos abaixo.

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

b) notificar, por escrito, à CONÍRATADA quaisquer irregulaÍidades encont.adas nos produtos fornecrdos;

s

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

dl efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

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

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

gl proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrôes
estipulados.

hl forneceÍ atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuais;

il encaminhar ao Departamento de Contabilidade/tesouraria as Notas Fiscais dâ CONÍRATADA para posterior
pagamento;

jl permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante paÍa tratar de assuntos
pertinentes ao objeto contratado;

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

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

ml sustar os pagamentos das faturês, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua;

nl registrar ãs ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências necessárias.

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

25.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou retirar da notê
de empenho, devendo ser assinado por seu Íepresentante legal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos,
observado para esse efeito, o prazo dê 05 (cinco) dias útêis.

25,3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulâdo no subitem anterior, não

apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou nê retirada da nota de empenho, ou
ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente, convocâr as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem
de classificação, sem prejuízo da aplicação da5 sanções previstâs neste Edital.

25.4. O prazo de convocação podeíá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA,

durante o seu transcurso e dêsde que ocoÍra motivo justificedo ê ecêito pela Secretaria Contrâtante.

25.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na reti.ada da nota de empenho e quando da realização do
pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidôes atualizadas e a comprovação das condições de habilrtação
consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

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

26.1.1 Não assinar o contrato, quando convocâda no prazo de validade de sua proposta;

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentardocumentaçãofalsa;

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do obieto 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;

F/
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26,1.8 Fizer declaração falsa;

26,1.9 Cometer fraude fiscal.

26.2 Além da sanção pÍevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente ã5 seguintes
penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:

25.2.1 Advertên€ia;

26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada 5obre o valor dos itens fâltântes, no caso de atraso na entrega dos produtos;

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

26.2.4 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da atê, no câso de inexecução total ou rescisão por culpa da Empresa
Proponente;

26.2.5 Multa de 0,5% ao diâ, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obÍigações previstas neste
Editâl ê sêusAnêxos-

27,1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente iustificadas, 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 declarâr a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de oÍício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentãdo.

27.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento lacitatório, ressalvado

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

28.1. A constatação, no cuÍso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos, contrários
ao alcance dos Íins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRlO PÚBLICO para que

sejam adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e instauràção do competente pÍocedimento criminal,
sem prejuízo da abertura de processo administrativo pãra os fins estabelecidos no art.88, inciso ll, da Lei n" 8.666/93.

29.f 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 contíatação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário,

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

29.4 Reserva-se a PÍegoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade. informaçôes com plementa res.

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

al Adiada a data da abertura desta licitação;

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

29.6 A presente licitação não rmporta necessariamente em contratação, podendo a Adrninistração revogá-la, no todo
ou em parte, por razôes de inteÍesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de

ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos

&
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participantes da licitação. O MUNICíPlO DE LARANIAL DO JARI poderá, ainda, prorrogãr, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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

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

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

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificaçâo e a exata compreensão da 5ua proposta.

29,9 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se fizerem necessárias á
elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informações constantes do
preâmbulo deste Edital, ão Pregoeiro, com antecedência mínima de 02 (doisl dias úteis ântes da data de abertura da
sessão.

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

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

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da propostâ,serão informadas para

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

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

29.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluiÍ-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 AutoÍidade Competente, observêdos os
preceitos de direito público e as disposiçôes de Lei n" 8.666/93. de 21.06.93. Lei n.' 10.520, de 17.06.2002, Decreto n.'
3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alteraçôes posteriores, e Decreto n' 10.024, de 20.09.2019.

31.1. Para dirimir toda5 as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de Laranjal do.iari-AP, com
a exclusão de qualquer outro poí mais privilegiado que o seja.

ENIVAI-DO BALIE MACHADO

PRT tRo

I

30. DOS CASOS OMTSSOS

Laranjal do Jari/AP, 14 de jâneiro de 2022.
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Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

aPRovo o TERÍqo DE REFERÉNcra NoS
TERUOS DÂ I.EI8666/93 E DEMÁIS

LEGTSLÂçóEs.

En ___.1 _1202t

Antonina Soares Oliveira
Secretána I\,lunicipal de Educação

I DO OBIETO

1.1. O objeto deste Iermo é ê contrataçâo de empresa espêcializada na prestação de SERVIçO DE MANUTENçÂO
PREVENTIVA E CORRETIVA Dr IMPRESSORAS COM REPOSIçÂO DE PEÇAS, para atender as necessidades da Secretaria de
Educação SEMED/PMlJ, conforme condições e especificaçôes constantes neste Termo de Referência.

II JUSTIFICATIVA:

2.1. A Secretaria Municipal de Educação SEMED/PML, é responsável por articular e implementar no Municipio de Laranjal
do Jari políticas educacionais. Entretanto, para que haja a efetividade e o desenvolvimento das ações faz-se necessárro o
devido suporte às atividades orgênizacionais que são inerentes a qualquer instituição públicê para se atiogir um objetivo
positivo.

Diante do exposto, o presente Termo de Referência justifica-se na necessidade em contratêr este tipo de serviço
de manutenção preventiva e corretiva de impressoras com rêposição de peças, com o intuito de garantir o atendimento
a demanda da Secretaria e de toda Rede Municipal de Ensino em reprodução de documentos e, por ser um ato que

reflete a organização, planejamento e funcionamento das atividade5 educacionais, culminando, a priori, para a melhoria
constante na prestação do serviço público.

Ir DA EsPEctFtcAçÃo Dos sERvtços
Os serviços de manutenção deverão ser Íealizados por técnicos especializados, com emprego de técnica aperfeiçoada
com ferramentas adequadas para cada tipo de equipamento.
Os serviços desorrentes do presente incluem:

I ) Manutenção Preventiva

a) Os serviços de manutenção preventiva, ocorrerão trimestralmente; e serao execultados no local onde o

equipamento estiveÍ instalado;

b) vererficar as condições dos componentes e a Íuncionabilidade do equipamento;

c) Realizar a limpeza, lubrificação e regulagem nas pecas do equipamento;

d) Os serviços de Manutenção prevêntiva terao a finalidade de reparar danos menores causados pelo uso continuo e

assim prolongar o tempo de vida util do equipamento.

2) Manutenção Corretiva com reposição de pecas:

a) 05 serviços de manutenção corretiva, quando necessarios, serao solicitados pela CONTRATANTE e devera ser

precedido de um orçamento que devera ser preparado pela CONTRATADA, de forma detalhada abranBendo a(s)

peça(s), marca(s), quantidade(s), referencia(s) etc, a serem substituidas

b) Os serviços serao execultêdos no local onde o equipamento estiver instalêdo exceto nos casos em que a função da

natureza do defeito apresentado, haja necessidade de desloca-lo ate a oficina da coNÍRATADA.

c) Todas as peças, quando for necessaria a sua substituiução, as mesmas deverão ser fornecidas pela coNTRAIADA,

Serviço dê manrterção preventiva e coaretiva de impressôras com ÍspôsiÉo dê peças

N



, 
i4d t=le
-trPP.r

PR€fEITURA MUNICIPAT OE LARAN.IÂL DO JÂRI

SECRETARIÂ MUNICIPAI OE ADMINISTRAçÃO E PI.ANEJAMENTO. SEMAP

Equipe de Pregão

nao sendo aceito peças usadas ou recondicionadas , ou seja,deverao ser novas, genuinas, bem como o orçamento

previo, se!'a submetido a verificação de que os preços constante do mesmo sao compativeis com os praticados no

mercado.

d) Quando da apresentação do orçamento previo a CONTRATANTE determinara o prazo maximo parâ apresentação

do mesmo, que mao podera exceder 48 horas;

ê) O orçamento previo devera trazer discriminadas todas as peças com as respectivas referencias, e devera indicêr

obrigatoriamente o prazo para a execução dos serviços orçados, contêdos da data de entrada do equipamento em

sua oficina, quando for o caso, ou quando o conserto nao poder ser feito no local onde se encontra o equipamento.

f) Os serviços de manutenção corretiva somente serao executados, pela CONTRATADA, apos a aprovação da

CONTRATANTE,

Relação de irnpressoras

Troca do (kit) rolo de fusor, rolo pressor, limpeza e revisão geral nas impressoras
multifuncionais Brother modelos: DCP-880800.
1610.7055,7350,8112,8152,8757,85t2,7 535,5652.

o2
Troca do cilindro, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos: DCP

880800, 1610,7065,7360,8112,8152,8151,8512,7 535,5652.
Troca do foto condutor, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos
DCP-880800, 1610,7065,7360,8112,8152,8157,A512,7535,5652.
Troca da unidade fusora, limpeza gerai nas impressoras multifuncionais Brother modelos
DCP-880800, 1610,7065, 7360,81 1 2,at52,A757,A572,7 535,5652.
Troca da piaca fonte, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos: DCP

880800, 1610,7065,7 360,A772,A152,A157,A572,7 535,5652.
Troca da placa princioal, limpeza geral nas impressoras multifuncíonais Brother modelos
DCP-880800, 1610,7065,7360,8112,8152,8157,8511,'1 535,5652.
Troca da unidade laser. limpeza geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos
DCP-880800, 1610,7065,7360,8112,8752,A757,A572,7 535,5652.
Troca do kit engrenagem, limpeza geral nas impressoras multifuncionais BrotheÍ modelos
DCP 880800, 1610,7065,7360,8112,8152,8157,A572,7535,5652.
Troca do termostato, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos:DCP-
880800, 1 610,7065, 7360,8772,81s2,87s7,8s72,7 s3s,s652.
Troca do termistoro, limpezê geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos: DCP-

880800, 1 610,7065, 7 360,87 i2,8152,A757,8512,7 535,5 652.
Manutençâo preventiva, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Brother modelos
DCP-880800, 1610,7065,7360,8112,8752,8157,4572,7 535,5652

72
Troca do rolo pressor e rolo fusor, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung
modêlos: m-4075FR, Mt-2165,SCX3405, M2070.

13
Troca do cilindro, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung modelos: m

4075FR, M L-2165,5CX3405,M 2070.

74
Troca do foto condutor, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung modelos
m-4075FR, ML 2155,SCX3405. M2070.
Troca do cabo flat scanner, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung
modelos: m-4075FR, ML-2165,SCX3405, M2070.
Troca do scanner, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung modelos: m

4075FR, ML 2165,SCX3405, M 2070.

Troca da placa fonter, limpeza geral nas impressoras muitifuncionais Samsung modelos: m-
4075FR, ML 2165,SCX3405,M2070.

Troca da placa principal, limpeza geral nas impressoras multifuncionais samsunB modelos
m 4075FR, ML 2165,SCX3405. M2070

742
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t7 Troca da unidade Íusora limpeza geral nas impressoras multifuncionais samsung modelos
m.4075FR, ML 2165,SCX3405, M 2070.
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Troca da bandeja de papel, linrpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung
modelos: m-4075FR, ML-2165,SCX3405,M2070.

Troca do cilindro, limpeza geral nas impressoras multifuncionars HP M428 FWD, M432,
M1254, M1132.

4

22

16

16

Troca dâ undade fusora, limpeza geral nas impressoras multifuncionais HP M428 FWD,

M432, M1254, M1132.
Manutenção preneventiva, limpeza Beral nas impressoras multifuncionais HP M428 FWD,
M432, M1254, M1132.

16

IV FUNDAMENTO LEGAL:

4.1. Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores

V DA NOÍA FISCAL:

5.1 O Contratado deverá apresentar lunto à Secretafla de Admanistração e Planejamento Nota Fiscal da própria empresa.
em 02 vias no mínimo, com as devidâs descriminações dos serviços prestados conforme previsto antecipadamente.
5.2 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após execução dos serviços.

VI DA FISCAI.IZACAO E ACOMPANHAMENTO.

6.1 Ficarão ao cargo do Gestor desse contrato, designados nos termos do artigo 67 da Lei Federal ne 8.666/93 e

alterações, o acompanhamento e fiscalização da relação contratual.

VII . RESPONSAB ILIDADES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no
Termo de Referência.

7.2 O CONTRATADO obriga-se, ainda, a:

a). Manter, durante o serviço, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;

b). Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a seÍ firmado.
c) A contratada deverá indicar um preposto, para acompanhar os serviços prestados na Secretaria Municipal de Educaçâo
de Laranjal do Jari e nas Escolas e Creches Municipais, assim como, para dirimir quaisquer dúvidas pÍovenientes no ato do
serviço.

d) A contratada e obrigada a reparar, corrigir, Íemover ou substituir as suas expensas, no total ou em pane se houver
deÍeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou materiâis empregados, conforme designado nos termos do
artigo 69 da Lei Federal ns 8.666/93.

VIII RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 A CONTRATANTE obriga-se:
a) A promover, por intermédio da Prefeitura Municipal de Laranjal do.lari € demais Secretarias, o acompanhamento e a
fiscalização da execução do objeto contratado, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio
os defeitos detectâdos e comunicando as ocoÍrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparo ou

substituição dos bens por parte da CONTRATADA. A existência de Íiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua
ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens fornecidos.

VIIII DO I.OCAL E HORÁRIO DE ENTREGA E EXECUCÃO:

9,1. Os serviços serão executados:
9.1.1. No predio da sEMED, nas Escolas e Creches Municipais, facultada a cc,ntratada levar os equipamentos para

execução dos serviços em suas dependências sem ônus adicional pâra à CONTRAÍANTE.

9.1.2 A remoção de qualquer um dos equipamentos, para Íealização dos serviços previstos, somente será efetúada

mediante autorização previa fornecida pelo NLCCL, e em caso de remoção, após a execução dos serviços previstos a

contratada deverá devolver os equipamentos ao me5mo lqcal de onde foi renrovida-

4

20

2t Manutenção preventiva, limpeza geral nas impressoras multifuncionais Samsung modelos
m 4075FR, M L-2165,SCX3405, M2070.

22 Reset troca das esponjas, limpeza geral nas impressoras multifuncionais CANAN: G-6010 4

23
Reset troca das esponjas, limpeza geral nas impressoras multifuncionais EPSON:13150,
L220, 1195, 1396, TX620 FWD.

24

25
Troca do rolo pressor e pelicula, limpeza geral nas impressoras multifuncionais HP M428
FWD, M432, M1254, M1132.

26

21
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X DO PRAZO DE ENTREGA:

10.1 Os prazos para execução dos serviços serão de Íorma imediata que será a partir do recebimento pela Contratada da
Nota de Empenho expedida pela Secretáíra d€ Finanças o qual deverá ser retrrado no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas â contar da data de convocação da empresa.

XI OA PRE DO SERVrÇO:

11,l Após comprovaçâo da execução dos serviços, deverão ser especificados em suas notas fiscais com o constante no
Tópico 2 deste Termo de Referência.

11.2 Serão corrigidos os serviços que não atenderem as especificações exigidas neste Termo de Referência

x CLASSTF cacÃo ORCAM ENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO:
12.1, As despesãs decorrentes da contratação correÍão à conta dos Recursos Orçamentários da manutenção do Fundeb
40% e manutenção secretária de educação.
12.361.0021: 2033 - Manutenção do FUNDEB 40%

3390.39.00.00: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 1160040
72.367.OO21t 2022 - Manutenção da Secretaíia de Educação

3390.39.00.00: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa .1urídi€a.

Fonte:1110000

13.1 Com fundamento no aÍtigo 7e da Lei ne 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.e 5.450/2005, ficará impedida de licrtar e
contrâtar com a União, Estados, Distíito Federal ou Municípios e se!.á descredenciada no SICAF e no cadastro de

fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE úRANJAL DO lARl, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuizo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que:
13.1.1 não retirâr ou não aceitãr a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste processo licitatório;
13.1.3 apresentar documentação falsa;

13.1,4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
13.1,5 não mantiver a proposta;

13.1,6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1,7 comportar-se de modo inidôneo;
13.1.8 fizer declaração falsa;
13.1.9 cometer fraude fiscal.

13.2 Com fundamento nos artigos 85 e 87 d3 Lei n9. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso
injustiÍicado, assim considerâdo pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuizo

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e ampla defesa, às seguintes penalidades:

13.2.1 Multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor âdjudicado caso a prestação de serviço não seja concluída,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décrmo - quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega

com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configuraÍ, nessa hipótese, inexecução total da

obrigação assumrda, sem prejuizo da resci5ão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por centc) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do serviço, por período supeíor
ao previsto na alÍneê 'n", oú de inexê.rrção parciãl da obriEação assumida;

cl 70% ldez pot cento) sobre c valor ;,djudicado, em caso de inexecução total da obrigâção assumida

Laranjal do.jari-AP, 29 de 5etembro de 2021

wagner Rodrigues de OliveiÍa
Gerente de Administràção e Finanças

Dec. Ne 047/2021 - GA6/PMt
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PREGÃo ETETRÔNtco N" 002/2022 - pMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAI.

Razão Social:
CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:

Nome do Representante Legal G e CPF:

Pregão Eletrônico ne /2022- Registro de Preços

ITEM ESPECTFTCAçÂO QUANÍIDAOÊ UNIDADE VALOR UNITÁRIO VAI,OR ÍOÍAI.

VALOR TOTAT

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 Íizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como:
impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteara responsabilidade, ainda, os que por ventura venham a

ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

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

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

o valor da propostê é de RS nos teÍmos acima.

Cidade/UF. _ _ de de 2a22

{Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

3.

4.

5.

a

1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 {sêssente) dias corridos, contado da data de abertura do
certame, caso não seja indicado, será considerada de 50 (sessênta) dias corridos,
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PREGÃO EIETRÔNrCO N" 00U2022 - PMU

ANEXO t

MINUTA DO CONÍRATO Nq _l/2022-SEMED

CONTRÂTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE

ENTRE SI CEI.EBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAçÃO DE LARANJAL DO IARI_5EMED/PMU,

COMOCONTRAÍANTE,EAEMPRESA
COMO CONTRATADA,

NA FORMA ABAIXO ESÍABEI.ECIDA.

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fanr assinados, como outorgantes e recrprocamente
outorgados, de um lado, como CONTÍI"ATANTE a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO - sEMED, através do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, Pessoa lurídica de Direito Público lnterno, CNP.I ns 15.025.395/0001-07, situada na Rua Emíllo
Medici, ne 2093, Bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do lan-AP, representada pela sua Secretária Sra. ANTONINA
SOARES OtlVElRA, brasileira, portadora do RG ne 2984073 do CPF ne 577.918.302-30, residente e domiciliado nesta cidade
de Laranjal do Jari, Amapá, de outro lado, como CONTRATADA, a xxxxxxxxxxxxxxxxxrxrxt com personalidade jurídica de
direito píivado, anscrita no CNPJ n9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxx, n-o xxxxxx, xxxxxxxx, Cep: xxxxx, RG

nq xxxxx, CPF n9 xxxxxxxx, celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusula5 e condiçõe5, que mutudmente
outorgam e estabelecem

FUNDAMENTO LEGAT:

Constituição Federâl;

Lei nq 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei n-o 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraçôes posteriores;

Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto ns 10.024, de 20 de setembÍo de 2019;

CúUSUtA PRIMEIRA - Do oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na orestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva dê impressoras com .eposição de peças, para atender as ôecessidades da Secretaria de Educaçào
SEIVlED/PMU, de acordo com as especiÍacaçôes e quantidades, conÍorme descrito no Anexo l, Processo ne 212.(,84/202i
SEMED, do Edital do Pregão Eletrônico 00212022-SEMAP IPMU.

cúusurA SEGUNDA - DA vrcÊNctA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo
seÍ prorrado por iguais e sucessivos periodos conforme art. 57, lnciso ll da lei ne 8.666/93 e alterações.

cúusut-A ÍERcEtRA - Do tocAL Dos sERVrçosl

3.1Os serviços serão executãd05 no prédio da SEMED, nas Escolas e Crech€s Municipais

CúUSUTA QUARTA: DO PRAZO E Do LocAL cE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega Os prazos para exec,]ção dos seíviços serão Je iornra rmedrata que seÍá d partrr do recebimento
pela Contratada da Nota de Empenho expedrda pelâ Secretária de Finanças o qual rieverá ser retirado no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de convocação da empresa.
4.2. O localda entrega no predio da 5EMED, nês Escolas e Creches Munic'pai5.

4.3. A entrega dos materiais será de responsabilidade da CONTRA-IADA e deverá ser entregue conforme descrito no
Termo de Referência.

4.4. Fica assegurado a CONÍRATANTE o direito de rejeitar os serviços entregues em desacordo com as e5pecaficações e

condições deste Termo de Referência, do edital e do instrumento contratual, ficando a CONTRATADA obÍigdda a rÊparar os

itens irregulares, no prazo de até 30 (trinta)dias.

a
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4.5. Caso a reparação dos serviços não ocorri no prazo determinado, esta.á a CONTRATADA incorrendo em atraso na

entrega e sujeita à aplicaçâo das sanções previstas neste termo.

4.6. O aceite dos materiais pela CONÍRAIANTE não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do prestador
de serviços por falhas de quêntidade, qualidade ou disparidades com a5 especificações estabelecidas no Termo de
Referência e seus Anexos, verificâdas posterioÍmente, garantindo-se á CONTRATANTE as faculdades previstas em
legislação pertinente.

4.7. Quanto a problemâs de qualidade, quantidade, regularidade do serviço ou da condição da entrega, a licitante
notificada pela Secretaria Municipalde Educação será responsável pelo reparo do serviço que apresentaí problemas.

4.8. Será avaliado os materais no momento da entrega, práticas diferentes das especificações do edital, farão com que os
mesmos não sejam aceitos.

4.9. O desrespeito quanto às cláusulas acima e demais dêstê Íermo de Referência, e o desrespeito quanto ão serviço, a

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

cúUsUtA QUINTA: DAs coNDIçÔEs DE PAGAMENÍo:

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

5.2. As notas fiscais que âpresentarern incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez)

dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediênte credito abeÍto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco indrcado pela

mesme.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscalfatura o nome do Bânco e os números da agência e da conta-€orrente para

efetivação do pagamento.

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

5.6. O pagamento se fará mediante a âpresentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto l,lacionai dÊ

seguridade social/lNsS e Fundo de Garantiê por Tempo de Serviço/FGT5, sem as quais o pagamento ficará retido.

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

tanto, fica convencionado que a taxa de atualizâção financeira devrda pela CONTRATANTE, entre a data acirna refeflda e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = Íü/100)
365

| = 16/100)
365

l- 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúusurA sExTA - DA FlscA zÂçÃo Do coNTRÂTo:

6.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRAÍANTE, devidamente de5iSnado para

tanto, ao qual competirá velar pela perÍeita execuçâo do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do

Edital do Pregão ElerÚetnico ne O02/2022, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

6.2. A fiscalização será exercida no rnte.esse da Administração e r,ão exclui nem reduz a responsãbilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceir05, por quaisquer iÍregulâridade5, e, na suê ocoÍrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a àceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que sÉ

a
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fizerem necessáriãs ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
Contrato.

6.4. É facultada a supressão além do limite e5tabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

cúUsUtA síIMA - oBRIGÂçÕEs DA CoNTRATANTE

7.1 - Receber provisória e definitivam€nte o objeto, conforme especificações, prazos e condições estabelecidas no Edital e

seus anexoS;

7.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das obrigações
da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificatavo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRAÍAOAS quaisquer Íatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas por parte desta;

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades verificadas no ob.,eto fornecido,
para que seja substituÍdo, reparado ou corrigido;

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

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

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

7.7. A Administração não responderá poí quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATAOA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado â terceiros em

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

CúUSUtA OITAVA. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Realizâr os serviços, no prãzo e condições definido5 no Edital ê Íermo de Referência (Anexo l), além das obrigãções
assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de transcrição, faz
parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

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

indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

8.3. lnÍormar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualqueí alteração do responsável pelo

fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser comunicada por escÍito e autorizada previamente pelo
responsável pela fiscalização;

8.4. Executar os serviços referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com
observância às recomendaçôes aceitâs pela boà técnica, normas e legislaçôes;

8.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar imediatamente,
por intermédio do fiscal do contrato/ toda e qualquer irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite ã

execução do contrato;

8.6. Realizar os serviços do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o perfeito desempenho
deste;

8.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçõe5 de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado,
tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizaçôes; e) vales-refeição; f)
vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadês e exigidas pelo Governo;

8.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua

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

acompanhamento pelo CONTRÂTANTE;

8.10. RespondeÍ, ãinda, por quâisquer danos cãusados diretamente ao objeto licitado e outros bens de píopriedade do
CONTRAÍANTE, quando estes tenham sido ocasionados poÍ empregados credenciados para a entrega do objeto;

8.11. Assumir a responsabilidade pelos encar8os 5ociais, fiscais e comerciais resultantes da ad.iudicação;

8.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as pÍovidências e obrigaçôes estabelecidas na legislação específica

a
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de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do Íornecimento
do objeto, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

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

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

8.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiro5, em decorrência de ação
ou omissão de seus empregâdos;

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

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

8.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei n-o 8.078, de 1990);

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

8.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

CúUSUTA Í{ONA - DA DOTAçÂo oRçAMENTÁRIA:

9.1- As despesas decorÍentes da contratação Éorrerão à conta da seguinte dotação:

11212 - Fundo Municipal de €ducaçâo

12.35r.0021.2033 - Manutenção do Fundeb 40%

1236,..OO2L 2022 - Manutenção da Secretaria de Educação

3390.39.00.0O - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica

1160040. 1110000

cúusuLA DÉcrMA - Do vAt oR

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

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

cúusur.A DÉctMA pRtMEtRÂ - DA MANUÍENçÃo oo EeurrÍBRro EcoNôMrco-rrNANcEtRo

11. 1. Em caso de alteraçôes contratuais, na forma do que dispõe o ârt.65, inciso ll, alínea "d", da Lei tederal ns 8.666/93
e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Os preços ajustad05 entre as partes
poderão ser alterados, mediante o instituto do REEqUIÚBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando devidamênte
comprovada a incidência na economia do contrato, de Íatos imprevisíveis ou previsÍveis, porém de consequências
incalculáveis, retaÍdadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de foíça maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso será formalizado por

ADIÍAMENTO;

71.2. Pzra que ocorra o rêequilíbrio econômico-financeiro. a empresa devcrá solicitar atualização dos valores,
elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, parâ que se mantenha o equilíbrio
econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compatível com os valores de
mercado;

11.3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o rnstituto utilizado tambem sofrerá REAJUSTAMENTO,

baseado na variação do ÍNDICE DE PREçOS AO CONSUMIDOR AMPI.O - lPCA. apurado e divulgado pelo IBGE, 
'evando-se

em consideÍação o período compreendido entre a data limite de apresentação do preço proposto pêla empresa e a data
em que o indice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reaJuste, perante

a devida comprovação da empresa;

11.4. Os valores referentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, podeíão ainda sofrer ACRÉSCIMOS

OU SUPRESSÕÉS, nos seguintes ca5os:

oryào/Uc

Ação

Fonte

Elemento de Despesa:
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71.4.7. Paâ mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financerro inicial, na hipótese de sobrevir fatos
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou ampeditivo da

execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos termos
do art. 65, inciso ll, "d" e § 5e, da 1ei8.666/93;

11.4.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando
ocorrer o Íato do Príncipe previsto no art. 65, 5 5e, da Lei8.666/93j

11.4.3. As alteraçôes de quê tÍatam a5 SUPRESSÔÉS e ACRÉSCIMOS em percentual de 25%, somente poderão ocorrer
apó5 01 (um) ano de vi8ênciê do instrumento contÍatual,lá quando se tratar do instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de suaocorrência.

cúUSUI.A DÉcIMA SEGUNDA - Do REAJUSTE DE PREços

12.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses da data
de apresentação da proposta comêrcial emitida pelã empresa.

12.2. O reajuste dos preços, quando cabível, seÍá realizado com base na variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
AMPLO - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço proposto e adjudicado pela AdministÍação e a

data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circun5tância provocadora de tal íeajuste.

12.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3e da Lei ne 10.1921O7, o reajuste só poderá ocorrer nos
contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, apcs decorrido doze meses da apresentação da
proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se refeíir, se âssim couber.

12.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indirera da União, dos
Estados, do Distrito Federal e do5 Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as

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

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

cúusuLA DÉctMA TERcETRA - DAs pENALtDADEs:

13.1. Ficará impedida de licitar e contrâtar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
pre.iuízos da5 multas previstas ne5te lnstÍumento e das demais cominaçôes referidas no Art.87, lV da Lei ne 8.666193, no
que couber, garantido o direito previo da amplâ defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

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

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

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

h) cometer fraude fiscal.

13.2. A sanção de que tratâ o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei Federal ne
8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) - multa de 0,2% (zero vÍrgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desâcordo com o proposto e
o estabelecido no edital, ate o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no
prazo máximo de 15 {quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

CúUSUTA DÉcIMA QUARTA. DA REscIsÃo:

14.1 - O presente Contrato poderá ser íescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, ê nas

formas previstas no art.79 da mesma Lei.
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cúusurA DÉctMA qurNTA - Do LrvRE AcEsso

15.1- A contratâda ficã obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e

externo, conforme art. 43 da Portaria lnterministerial ne 424, de 30 de dezembro de 2016.

cúusuLA DÉcrMA sExrA - Do FoRo E DA puBUcAçÂo:

15.1 - As questões decorrentes dã execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do Jari/AP, com exclusão de qualquer outro
por mais privileBiado que seia.

16.2 - Seú publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial do Municipio, conforme dete.mina a Lei ns

8.666/93.

16.3 ' Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas)vias de igualteor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são êssinadas pelos representantes das partes, CONÍRATANÍE e

CONTRÂTADA, e pelâs testemunhas abaixo.

Laranjal do Jari-AP, xxxx de xxxxxx de 2022

ANTONINA SOARÊS OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação

CONÍRATANTE

Testemunhas:

1. CPF

2 CPF:

P


