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PROTOCOLO DE ENTREGA  

 

Edital n°: 001/2022                                     Modalidade CONVITE  

      

 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Convite N° 

001/2022, devidamente preenchido e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 

8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital. 

 

    

Recebi em _______/________/_______. 

 

 

______________________________________ 

  Assinatura do representante do proponente 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado e carimbado, no ato do 

recebimento do Edital de licitação. 

   

FORNECEDOR: .......................................... 

 

ENDEREÇO:  ...................................  

 

“Cidade” – Estado  CEP: ................................. 

 

CNPJ:  ............................................. 
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ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL 

 

 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(MODELO/SUGESTÃO). 

ANEXO III 
PROPOSTA COMERCIAL (MODELO/SUGESTÃO) 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO 

(MODELO SUGESTÃO) 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITO AO PERÍODO 

RECURSAL 

ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 
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E D I T A L Nº. 001/2022 

 

Processo de Compra nº. 18210.11.22.2021/2021 

 

Modalidade: CONVITE Nº. 001/2022. 

 

      O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ nº. 05.990.445/0001-80, nos termos da Lei Federal, nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que às 10 horas do dia 17 de janeiro de 2022, em dependências do Centro 

Administrativo, localizado Joaquim Caetano da Silva, 460 – Centro – CEP 68980-000 - 

Oiapoque – AP, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de 

receber e julgar os documentos e as propostas das empresas interessadas em participar 

da presente licitação, na modalidade Convite, tipo menor preço por item. 

 

1. DO OBJETO:  

 

1.1  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM 

UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL, PINTURAS, REPAROS E ÁREAS AFINS, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO, 

CONFORME, conforme itens descritos no Anexo I deste Edital.  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO: 

 

Somente poderão participar deste Processo Licitatório: 

2.1.  Pessoas Jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastrados ou não, 

desde que convidadas, bem como as demais empresas/agricultor familiar cadastrados 

que manifestarem sua intenção de participar, no prazo de 24 horas antes da hora 

aprazada para o recebimento dos envelopes, as quais se responsabilizam inteiramente 

por todas as despesas que originarem-se do presente procedimento, em especial, quanto 

aos equipamentos, contratos de trabalho ou prestação de serviços, encargos trabalhistas 

e previdenciários, assim como os civis, tributários, comerciais e criminais; 

2.2. Pessoas Jurídicas que não estejam suspensas temporariamente de licitar ou 

impedidos de contratar com a Administração; 

2.3.  Pessoas Jurídicas que não foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública.        

 
3. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

 

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas, serão recebidos pela 

Comissão Permanente de Licitações, no dia, hora e local designados no preâmbulo 

deste, em uma via devidamente assinada e carimbada pelos proponentes, sem 

entrelinhas, emendas ou rasuras.  

 A Documentação e a Proposta serão entregues em dois envelopes separados, 

devidamente fechados e identificados, respectivamente com nº. 1 e nº. 2, para o que se 

sugere a inscrição: 
Envelope 1:  

O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE 

EDITAL NA MODALIDADE CONVITE Nº. ___/2022. 
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ENVELOPE Nº. 01-"DOCUMENTAÇÃO" 

PROPONENTE:  

Envelope 2: 

              AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE 

               EDITAL NA MODALIDADE CONVITE Nº. ____/2022. 

               ENVELOPE Nº. 02 -"PROPOSTA 

PROPONENTE: 

4. DA HABILITAÇÃO: 

 

4.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 

Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em 

vigor; 

4.2 Prova de regularidade Fiscal, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FGTS; 

4.3 Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede do 

Proponente; 

4.4 Comprovante regularidade para com a Fazenda Estadual; 

4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

4.6 Declaração, conforme modelo instituído no Decreto Federal nº. 4.358/02 que 

regulamenta a Lei nº. 9.854/99, que atende disposto do art. 7º, inciso XXXIII, 

Constituição Federal (Declaração Menor); 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

Obs.: As Certidões obtidas via INTERNET, ficam sujeitas a verificação de 

sua autenticidade pela administração. 

 

5. NOTAS DE HABILITAÇÃO: 

 

5.1. A empresa que pretender valer-se dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº. 147, de 07 de 

agosto de 2014, disciplinados nos itens seguintes deste edital, deverão apresentar no 

envelope de habilitação, declaração atualizada firmada por contador, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos no item 4.1 

 5.1.1. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta 

dentro dos intervalos estipulados por Lei, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº. 

147, de 07 de agosto de 2014, disciplinados neste edital, conforme o disposto no art. 34, 

da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de 

habilitação, declaração atualizada firmada por contador, de que se enquadram nos 

limites de receita referidos acima, além de todos os documentos previstos no item 4.1 

5.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 

atenderem ao item 5.1 apresentando restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal previstos no item 4.1 terá sua habilitação condicionada a 

apresentação de nova documentação, comprobatória de sua regularidade, em cinco dias 

úteis contados da data em que for declarada vencedora do certame. 

 5.2.1. Tal benefício não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e 

a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que contenham alguma 

restrição, sob pena de inabilitação de plano na fase inicial do procedimento. 



PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 
 

 

 5.2.2. O prazo de que trata o item 5.2 poderá ser prorrogado uma única vez por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 5.2.3. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 5.2. 

Implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 

neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.3. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 

constantes da presente licitação. 

5.4. Não serão aceitos documentos e/ou propostas enviados através de fac-Símile; 

5.5.  Na mesma data, horário e local indicados no preâmbulo, à vista dos interessados 

presentes, serão abertos os ENVELOPES Nº. 01 que serão examinados e rubricados 

pelos Membros da Comissão de Licitações e pelos Licitantes; 

5.6.  Os envelopes nº. 02-PROPOSTA das empresas que forem julgadas inabilitadas, 

serão devolvidos às suas origens; 

5.7. Promulgado o resultado da fase de habilitação, e, na hipótese de os concorrentes 

desistirem da interposição de recursos, a Comissão de Licitações lavrará ata circuns-

tanciada do evento e procederá de imediato a abertura dos ENVELOPES Nº. 02- 

PROPOSTA das empresas habilitadas. 

 

6. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02-PROPOSTA: 

 

6.1. No local, dia e hora previamente designados, serão abertos os envelopes nº. 02-

PROPOSTA, na presença dos licitantes ou seus representantes legais, que juntamente 

com a Comissão de Licitações rubricarão folha a folha das propostas e demais 

documentos; 

6.2. A proposta deverá ser apresentada em formulário próprio do licitante, em uma 

via, carimbada e assinada pelo licitante ou representante legal, contendo as descrições e 

especificações exatas dos itens ofertados, de acordo com o objeto licitado. 

6.3. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias, contados da abertura 

do envelope nº. 02 - proposta. Na hipótese de omissão, será considerado o prazo míni-

mo estabelecido; 

6.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitações realizar diligências para fins 

de esclarecimentos de quaisquer dúvidas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas; 

6.5. Os preços unitários e totais deverão ser cotados em reais, sendo somente aceito a 

cotação com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

7.1. Como critério de seleção da proposta mais vantajosa para o Município, será 

considerado vencedor o licitante que apresentá-la de acordo com as especificações do 

Edital e que apresentar o "Menor preço por global" para julgamento, sendo os demais 

licitantes classificados por ordem cronológica crescente de preço. 

7.2. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-a no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

7.3.  Na hipótese de erro no preço e/ou demais condições relevantes ao julgamento do 

certame, não serão admitidas retificações, sendo nesta hipótese registrados em ata, cuja 
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consequência será a desclassificação do item ou proposta, conforme o caso, a ser 

ponderado no ato pela Comissão. 

7.4. Serão igualmente desclassificadas as propostas que apresentarem preços 

superestimados ou inexequíveis ao custo estimado de R$ 149.799,75 (cento e quarenta e 

nove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos); 

7.5. A licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 

43 e 44 da Lei 8.666/93, seus incisos e parágrafos, atualizada pela Lei nº. 8.883/94 e 

demais alterações posteriores, e ainda dispositivos da Lei Complementar nº. 123, de 14 

de dezembro de 2006. 

7.6.  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao 

disposto nos itens precedentes. 

7.6.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 

cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de 

menor valor. 

7.6.2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 

recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 

seu julgamento definitivo. 

7.6.3. Ocorrendo empate na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, poderá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis nova 

proposta por escrito, inferior àquela considerada até então de menor preço, situação em 

que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada 

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, será facultado pela ordem de 

classificação às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem nos critérios do item 5, a apresentação de nova 

proposta, no prazo e na forma prevista na alínea ‘a’ deste item. 

 c) Havendo duas ou mais microempresas, empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas, com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em 

que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas 

anteriores. 

7.6.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfazer as exigências do item 7.6.3, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originalmente de menor valor. 

7.7. O disposto nos itens 7.6.1 a 7.6.4 não se aplica às hipóteses em que a proposta 
inicial de menor valor tenha sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 5). 

7.8. As demais situações de empate terão como critério de desempate o sorteio em 

ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

8. DOS RECURSOS PROCESSUAIS: 

8.1. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 

da data da publicação da decisão da Comissão de Licitações ou da lavratura da ata, nos 

seguintes casos: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; e, 

c) Anulação ou Revogação da licitação. 
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8.2.  Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, 

protocolizados na Sessão de Protocolos do Centro Administrativo do MUNICÍPIO DE 

OIAPOQUE, datados e assinados pelo licitante ou seu procurador com poderes 

especiais, aduzindo todos os fundamentos e juntando documentos úteis para a reforma 

da decisão; 

8.2.1 Não serão recebidos recursos através de fac-símile, salvo para fins de 

interrupção de prazo, hipótese em que o original deverá ser protocolizado em até 05 

dias, sob pena de não ser apreciado o mérito.             

8.3. Em todas as fases do processo serão observadas as normas previstas no art. 109 e 

incisos, da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.   

 

9. DA CONTRATAÇÃO: 

 

9.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para 

assinar o contrato, no prazo de 2 (dois) dias corridos subsequentes, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que requerido de forma motivada e durante o transcurso do prazo 

constante do item 9.1. 

9.3. Se dentro do prazo estipulado, o convocado não assinar o contrato, em razão da 

não implementação nas condições acima ou diante de qualquer outro motivo, a 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do competente instrumento, em igual prazo e condições, ou então, revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa ao proponente classificado 

em 1º lugar, fixada no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, conforme o art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

9.3.1. Para efeitos da multa de que trata o Caput do item anterior, o valor 

contratado é aquele que se refere a sua totalidade, ou seja, relativo aos itens que se 

encontrarem inadimplentes. 

9.4. A fiscalização do objeto licitado ficará a cargo de servidor das Secretarias 

designado através de Portaria. 

 

10. DO PAGAMENTO: 

 

10.1. A contratada apresentará a Nota Fiscal ao Setor requisitante no ato da entrega 

do produto, acompanhada dos originais das certidões negativas de débito junto ao 

INSS, FGTS e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, emitida pela Receita Federal (válidas e regulares). 

 

10.1.1. A Administração terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, após o 

recebimento da documentação acima discriminada, para a conferência dos materiais 

recebidos e envio da documentação fiscal da contratada para pagamento, juntamente 

com Termo de Recebimento ou ateste no verso da Nota Fiscal. 

10.1.2. A Administração terá o prazo de até 30 (trinta) dias para efetivação do 

pagamento, em depósito na conta bancária da contratada, após o recebimento da 

documentação supracitada. 
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10.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

 

10.3. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento da contratada 

os eventuais débitos, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra 

terceiros. 

 

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

11.1. As despesas desta licitação, correrão por conta das seguintes rubricas 

orçamentárias:  

 

11.1.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à 

conta dos recursos específicos dos órgãos e entidades participantes, cuja Fonte, 

Programa, Ação e Elementos de Despesas constarão nos respectivos contratos e notas 

de empenho, quando da efetiva contratação, observadas as condições estabelecidas no 

processo licitatório 
 

12. DO REEQUILIBRIO: 

 

12.1. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 

8.666/93 será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela 

contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o 

desequilíbrio contratual. 

                

13. DA ENTREGA 

 

13.1.  Os materiais serão retirados conforme demanda e mediante entrega de 

requisição emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 

Desenvolvimento, nas empresas vencedoras, devendo estas empresas 

disponibilizarem os materiais no perímetro urbano do MUNICÍPIO DE 

OIAPOQUE, a retirada ocorrerá durante o ano de 2022, sendo que as empresas deverão 

deixar os materiais a disposição do Município em até 10 (dez) dias após assinatura do 

contrato. Os produtos devem ter a garantia de acordo com o código de defesa do 

consumidor.  

13.2. O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará o contratado à multa de 5% 

(cinco por cento), calculada sobre os itens inadimplidos, assim como ao acréscimo de 

mais 0,5% (meio por cento) por dia útil de atraso, limitados estes a 10 (dez) dias úteis, 
após o qual será considerado inexecução contratual; 

13.3 Em caso de inexecução contratual será cobrada multa de 15% (quinze por 

cento), calculada sobre os itens não entregues, mais suspensão temporária de licitar ou 

contratar com o Município pelo período de 06 (seis) messes (artigo 87, incisos II e III 

combinado com o artigo 40 inciso III da Lei 8.666/93), não se aplicando neste caso as 

penalidades do item anterior; 

 

14.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1. A ciência ou intimação dos atos e decisões praticados pela Comissão 

Permanente de Licitações, será efetuada através do Mural de Publicações Oficiais do 

Município, localizado no Átrio da Prefeitura Municipal, ressalvada a notificação para 
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assinatura do contrato para entrega do objeto licitado, cuja proposta for mais vantajosa 

ao erário, processando-se via correio, através carta com AR. 

14.2. Não serão consideradas propostas que deixarem de atender disposições deste 

edital. 

14.3.  A proposta habilitada, uma vez aberta, vincula o proponente, obrigando-o a 

fornecer os materiais, equipamentos e/ou produtos cotados; 

14.4. Os Proponentes vencedores ficarão obrigados a aceitarem, nos mesmos preços e 

condições cotados na proposta, os acréscimos ou supressões nas compras, que se fi-

zerem necessários, até o limite máximo de 25 %, previsto na Lei 8.666/93, conforme 

artigo 65, parágrafo 1º. 

14.5. É facultado à Comissão Permanente de Licitações em qualquer fase do Processo 

a promoção de diligências ou solicitação de esclarecimentos adicionais aos licitantes, os 

quais deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

14.6. Em nenhuma hipótese serão admitidos documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital. 

14.7. É reservado a Administração o direito de revogar a presente licitação por 

interesse administrativo, no todo ou em parte, ou anulá-la em todo ou em parte, por 

vício ou ilegalidade, conforme disposto no parágrafo único do Art. 59 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, de ofício ou mediante provocação, bem como 

adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo 

em tais casos, quaisquer reclamações ou direito a Indenização; 

14.8. Só terão direito a usar a palavra, apresentar reclamações ou recursos, assinar atos 

e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 

Comissão Julgadora. 

 14.8.1 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre documentos de habilitação e 

propostas (artigo 109, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93). 

14.9. Os preços das propostas já deverão estar onerados dos tributos e deduzidos de 

eventuais descontos e vantagens; 

14.10. A falta de manifestação em tempo hábil por parte da empresa convidada a 

participar do presente processo licitatório, caracterizará seu manifesto desinteresse em 

atender ao presente convite; 

14.11. A Comissão Permanente de Licitações está autorizada a conceder uma tolerância 

de até 10 (dez) minutos, após o horário fixado no presente edital, para apresentação dos 

envelopes. 

14.12. Fazem parte integrante deste edital a minuta do contrato e descrição dos itens 

que constituem seu objeto. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:00 às 12:00 e 

das 13:30 às 17:30, pelo Setor de Compras, pelo e-mail: ccl.oiapoque@gmail.com. 

 

 

 

Oiapoque - AP, 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

João Gerson Moraes Cardoso 

Presidente da CPL/PMO 

Dec. 659/2021-PMO 

mailto:ccl.oiapoque@gmail.com
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Este edital foi examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica, em: ___/____/______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Paula Adriany Santos Vilhena 

Assessora Jurídica 

OAB ________ 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 

 

 

1. OBJETO  

 

1.1. Aquisição de material de construção, para serem utilizados na realização de 

serviços de manutenção predial, pinturas, reparos e áreas afins, da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento, conforme especificações abaixo. 

 

1.2. Considerados os padrões de qualidade e desempenho objetivamente definidos 

neste instrumento, os bens a serem adquiridos possuem natureza comum para fins de 

aplicação da CARTA CONVITE, regendo-se pela Lei nº Federal nº8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos) e suas alterações. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Os materiais a serem adquiridos são essenciais para os serviços de manutenção 

predial, de logradouros, praças e vias, pinturas, reparos e afins, realizados pelo Setor de 

Obras Urbanas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento, 

que tem como esteio a continuidade da prestação de serviço de manutenção de espaços 

públicos, que exige o uso de material de construção, afim de proporcionar conforto e 

bem estar aos usuários dos serviços públicos e servidores. 

 

2.2. Sendo que a SEMIOBS tem por responsabilidade atender ao Governo, à assistir 

a população em tudo que se refere a obras e serviços públicos, com atuação físico-

territorial, atendendo aos aspectos sociais e de bem estar, econômicos, administrativos e 

políticos, viabilizando sempre as propriedades. 

 

2.3. Com ampla atuação, exigindo agilidade e versatilidade, tem com função a 

construção de obras sociais (creches, escolas, Cras, postos de saúde, etc), praças, etc, 

bem como a revitalização, reforma e manutenção geral dos prédios públicos em tudo 

que se fizer necessário; a preservação do meio ambiente; a limpeza, coleta e destinação 

final de resíduos; e também a administração dos cemitérios. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

 

3.1. Os objetos deverão atender às seguintes especificações:  

APROVO o presente Termo de Referência 

e autorizo a abertura de processo 
administrativo de acordo com a Lei n.º 

8.666/93, para aquisição e/ou serviços dos 

objetos mencionados. 

Em: ______/______/_______ 
 

____________________________ 
BRUNO LIMA DE ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT 

1 1370 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, 

SACA COM 50 Kg 
UND 2000 

2 0473 

SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM 

CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, 

SEM FRETE) 

M³ 100 

3 COMP TIJOLOS CERAMICO 6 FUROS, 9 X 14 X 19cm UND 50000 

4 00370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M³ 100 

5 COMP TELHAS DE ZINCO 3M UND 200 

3.2. Os bens deverão atender às especificações técnicas mínimas e quantidades 

estabelecidas no neste instrumento e, havendo eventual divergência entre as 

especificações aqui descritas e as constantes na solicitação da SEMIOBS, deverão 

prevalecer as descrições deste Termo.  

 

3.3.  A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição em 

questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do 

ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator 

preponderante certamente será o “MENOR PREÇO POR ITEM”. Assim, mediante tal 

critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função 

do custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do 

preço praticado no mercado em relação ao(s) produto ofertado(s) pela(s) empresa(s), 

cuja escolha recairá naquela que cotar o “MENOR PREÇO POR ITEM” 

4. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO. 

 

4.1. A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório 

na modalidade CARTA CONVITE, regendo-se pela Lei nº nº8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos) e suas alterações. 

 

4.2. A licitação será do TIPO MENOR PREÇO, e a forma de adjudicação será 

GLOBAL, tendo em vista que a Lei nº 8.666/93 e a jurisprudência do TCU estabelecem 

que a adjudicação por item é a regra a ser adotada nas licitações.  

 

5. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 

5.1.O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a todas as 

condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às 

regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o 

Ministério do Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal. 

 

5.2. O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas 

durante todo o prazo de vigência da contratação. 
 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 



PODER EXECUTIVO 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 
 

 

 

6.1. O objeto deste Termo deverá ser entregue de forma parcelada, nas quantidades e 

prazos previstos na autorização de fornecimento não podendo o prazo de entrega em até 

15 (quinze) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena 

de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência; 

 

6.2. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no 

local definido na ordem de entrega de material, acompanhado das respectivas Notas 

Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 

08h00min às 13h00min e das 14h00min às 17h00min, correndo por conta do fornecedor 

todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc. 

 

6.3. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições estabelecidas em instrumento hábil de retirada; 

 

6.4. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do 

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência; 

 

6.5. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

 

6.6.  Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei 

n.º 8.883/94, o objeto deste Termo será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas 

especificações e quantidades; 

 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração 

contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente 

aceitação. 

 

6.7. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de 

conformidade emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis; 

 

6.8.  No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da 

regularização total da(s) pendência(s); 

 

6.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem 

ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das 

obrigações assumidas; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

7.1. São obrigações da Contratante: 

 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

7.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações exigidas; 

 

7.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 

entrega do objeto a ser fornecido; 

 

7.1.8. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o 

objeto deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

 

7.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

 

7.1.10. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto do licitante 

vencedor, cujo comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado 

inconveniente ou insatisfatório para a execução da Ata de Registro de Preços; 

 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

 

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

8.1.7. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, 

que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela Administração;  

 

8.1.8. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até os locais indicados neste Termo; 

 

8.1.9.  Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, 

ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades pactuadas; 

 

8.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

 

8.1.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do objeto fornecido; 

 

8.1.12.  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 

dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 

a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 

que estiver sujeita; 

 

8.1.13.  Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação do Processo Licitatório. 

 

8.1.14.  A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pala qual a 

Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

contratante. 

 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio todas 
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as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

 

9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

designado pela contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes;  

 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
 

9.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, 

aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

10. TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO  

 

10.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do 

órgão participante deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento 

Contratual e ocorrerá no momento em que surgir a necessidade de realização dos 

serviços, bem como quando conveniente e oportuno à Administração Contratante; 

 

10.2. A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento 

contratual correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho deverá ser atendida 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento 

do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela 

empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração; 

 

10.3. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada a 

eventual e futura aquisição do bem; 

 

10.4. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato 

implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à 

aplicação das sanções legalmente estabelecidas; 

 

10.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra 

forma de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem 

absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

 

10.6. Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa 

adjudicada obriga-se a entregar os bens conforme especificações e condições contidas 

neste Termo de Referência, em seus anexos e na proposta apresentada. Prevalecendo-se, 

no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste Termo de 

Referência; 
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10.7. A contratação tem prazo de vigência de até 12 (doze) meses, contados da data de 

sua assinatura, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis. 

11. FORMADE PAGAMENTO 
 

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria 

Municipal de Finanças SEMFIN/PMO; 

 

11.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa, Nota 

Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhada(s) dos 

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 

Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o 

art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 
 

11.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na entidade 

bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim 

como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

11.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 

11.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 

ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

 

11.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
 

11.7. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s)a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em 

consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

 

11.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 

monetária do valor inicial; 

 

11.9. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 

que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 

(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

 

a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga; 

 

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

12. DA ALTERAÇÃO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL 

 

12.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis.  

 

12.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos bens registrados, 

observadas as condições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do ar. 65, da Lei 

8.666/93. 

 

12.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 

 

12.4. Ultrapassado o interregno de um ano, contado da data limite para a apresentação 

das propostas, bem assim na hipótese de prorrogação extraordinária que ultrapasse o 

mesmo limite, na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, fica assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se o índice de 

reajustamento pelo IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade.  

 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

 

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93, a 

licitante e/ou a contratada que:  

 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou não retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

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

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

 

16.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

 

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

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e 

por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, 

até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

16.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 

1993, as empresas e os profissionais que: 

 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

16.4 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

16.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito 

previsto na Lei nº Federal nº8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. 
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16.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, 

devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

 

16.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 

pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

 

16.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

14. DO CUSTO ESTIMADO  

 

14.1 . A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 149.799,75 

(cento e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco 

centavos), conforme se extrai da pesquisa de mercado realizada com base na IN 

03/2017, foi a MÉDIA dos valores obtidos na pesquisa de preços, incidindo sobre o 

conjunto de (quatro) preços oriundos dos Parâmetros adotados; Sitios oficiais utilizados 

para parâmetros de pesquisa:  

https://www.gov.br/compras/pt-br; 

https://www.sipci.caixa.gov.br/SIPCI/servlet/TopController; 

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/; 

http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/central/EditalPageList.jsp 

 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta 

dos recursos específicos dos órgãos e entidades participantes, cuja Fonte, Programa, 

Ação e Elementos de Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, 

quando da efetiva contratação, observadas as condições estabelecidas no processo 

licitatório. 

 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita 

ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade 

dos produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou 

característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante 

ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a 

realização do objeto contratual. 
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ANEXO II 

 

MODELO/SUGESTÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: CONVITE Nº. _____/2022 

 

 

(Nome da empresa: ..........................., CNPJ: .................., situada na cidade de - ...... à  

(Av.)              N.º                          Bairro:                 CEP:                                                   

, vem em cumprimento a solicitação do Edital de CONVITE Nº. ___/2022 - Prefeitura 

Municipal de Oiapoque, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

1-Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos 

da habilitação; 

 

2-Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, 

em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 

da Lei n.º 9.854/99; 

 

3-Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo 

Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso 

X, da Lei Complementar N.º 04/90) 

 

Cidade-UF,      de            de  2022. 

 

 

ASSINATURA 

NOME  

RG:           

CPF:           
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ANEXO III 

 

(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

(SUGESTÃO) 

 

(Local e data) 

 

 

ILUSTRISSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

OIAPOQUE - AP 

REF.: CONVITE Nº. ____/2022 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

   Em atenção ao CONVITE, acima referenciado estamos 

apresentando a esta Comissão Especial de Licitação nossa proposta para atendimento ao 

objeto pleiteado, por meio do aludido certame, ficando submetido ao exame/julgamento 

pelos membros dessa CPL: 

 

Descrição do objeto: “AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURAS, REPAROS E ÁREAS 

AFINS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E 

DESENVOLVIMENTO " 

 

a) Preço Unitário, conforme planilha abaixo: 

 

1- Proposta de Preços: 

 

     b) Preço Global: em algarismo e por extenso 

     c) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

     d) Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da assinatura do    

contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, estando em conformidade 

com o contrato.    
 

Informamos a Vossa Senhoria, que aceitamos as condições 

estabelecidas pelo EDITAL do presente CONVITE, bem como comprometemo-nos a 

cumprir as condições apresentadas nesta proposta comercial responsabilizando pela 

qualidade de seu objeto, especialmente quanto à obediência às normas vigentes a 

respeito da matéria. 

 

Declaramos ainda para os devidos fins de participação nesta 

licitação, à superveniência de fatos impeditivos da habilitação.          

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, colocamo-nos à 

disposição de Vossa Senhoria, e dessa Comissão Especial de Licitação para quaisquer 
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esclarecimentos que se tornarem necessária e externamos-lhe nossos agradecimentos 

pelo convite. 

 

Reiteramos a Vossa Senhoria e companheiros nossos protestos de 

estima e consideração, com nossos cordiais cumprimentos e votos de sucesso em suas 

atividades. 

 

 

Atenciosamente, 

 

ASSINATURA 

NOME  

RG:           

CPF:           
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ANEXO IV 

 

CONVITE Nº _____/2022 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

 

A _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, que 

cumpre plenamente os requisitos para HABILITAÇÃO ao CONVITE Nº. 

_______/2022, não existindo, portanto, fatos impeditivos para a sua participação no 

certame em referência.  

 

 

 

 

 

(LOCAL, DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO V 

 

CONVITE Nº _______2022 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITO AO PERÍODO RECURSAL 

 

 

 

 

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos 

legais, que renuncia ao direito do período recursal que lhe é assegurado no 

artigo 109 da lei Federal 8.666/93, referente ao CONVITE Nº ______/2022, 

tanto da fase de Habilitação, quanto da fase de Proposta de Preços.  

 

 

 

 

 

 
(LOCAL, DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ) 
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Anexo VI 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0000/2022–PMO-AP 

 

"CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE 

MATERIAIS, QUE FIRMAM 

O MUNICÍPIO DE 

OIAPOQUE E A EMPRESA 

_________________________

________.”  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

  

O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 05.990.445/0001-80, com sede administrativa à Rua Joaquim 

Caetano da Silva, 460 – Centro – CEP 68980-000 - Oiapoque – AP, neste ato, 

representado por seu Prefeito Municipal, Senhor representada neste ato pelo prefeito o 

Srº. BRENO LIMA DE ALMEIDA, brasileiro, CI 558518–PTC/AP, CPF. 024.911.192-

69, agente político, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

__________________________., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. __________________, estabelecida 

____________________________________, neste ato representada pelo 

_______________________, brasileiro, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o 

nº. __________________, portador da CI-RG nº._____________________, residente e 

domiciliado ___________________, na cidade de ________________, doravante 

designada CONTRATADA, firmam o presente Contrato Administrativo de aquisição 

de materiais de construção, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

 

  AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 

PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURAS, REPAROS E ÁREAS AFINS, DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E 

DESENVOLVIMENTO, conforme itens descritos no Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO: 

2.1. Os materiais serão retirados conforme demanda e mediante entrega de 

requisição emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 

Desenvolvimento, nas empresas vencedoras, devendo estas empresas 

disponibilizarem os materiais no perímetro urbano do MUNICÍPIO DE 

OIAPOQUE, a retirada ocorrerá durante o ano de 2022, sendo que as empresas deverão 

deixar os materiais a disposição do Município em até 20 (vinte) dias após assinatura do 

contrato. Os produtos devem ter a garantia de acordo com o código de defesa do 

consumidor.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: 

3.1. O preço a ser pago à CONTRATADA, pelas Mercadorias será R$ x,xx (por 

extenso), que não sofrerá qualquer reajustamento até o término do presente contrato 

ressalvada hipótese de Termo Aditivo com finalidade de majorar as quantidades. 
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CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO: 

4.1. A contratada apresentará a Nota Fiscal ao Setor requisitante no ato da entrega 

do produto, acompanhada dos originais das certidões negativas de débito junto ao 

INSS, FGTS e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, emitida pela Receita Federal (válidas e regulares). 

 

4.1.1. A Administração terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, após o recebimento da 

documentação acima discriminada, para a conferência dos materiais recebidos e envio 

da documentação fiscal da contratada para pagamento, juntamente com Termo de 

Recebimento ou ateste no verso da Nota Fiscal. 

4.1.2. A Administração terá o prazo de até 30 (trinta) dias para efetivação do 

pagamento, em depósito na conta bancária da contratada, após o recebimento da 

documentação supracitada. 

 

4.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

 

4.3. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento da contratada 

os eventuais débitos, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra 

terceiros. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DURAÇÃO DO CONTRATO: 

5.1. A validade do presente contrato será por prazo determinado, de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE: 

6.1.      O presente contrato não sofrerá reajuste nos preços das mercadorias, 

ressalvado o aumento das quantidades. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES: 

7.1. O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará o contratado à multa de 5% 

(cinco por cento), calculada sobre os itens inadimplidos, assim como ao acréscimo de 

mais 0,5% (meio por cento) por dia útil de atraso, limitados estes a 10 (dez) dias úteis, 

após o qual será considerado inexecução contratual; 

7.2 Em caso de inexecução contratual será cobrada multa de 15% (quinze por 

cento), calculada sobre os itens não entregues, mais suspensão temporária de licitar ou 

contratar com o Município pelo período de 06 (seis) messes (artigo 87, incisos II e III 

combinado com o artigo 40 inciso III da Lei 8.666/93), não se aplicando neste caso as 
penalidades do item anterior;  

7.3.  O objeto do presente processo licitatório, se estiver de acordo com as 

especificações do Edital, será recebido: 

7.3.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação. 

7.3.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

8.1. As despesas para a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte 

rubrica:  
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8.1.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta 

dos recursos específicos dos órgãos e entidades participantes, cuja Fonte, Programa, 

Ação e Elementos de Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, 

quando da efetiva contratação, observadas as condições estabelecidas no processo 

licitatório. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO: 

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido, além dos motivos e na forma 

previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94, 

decorrendo as consequências definidas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem 

prejuízo de quaisquer outras sanções acaso previstas e impostas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - VINCULAÇÃO: 

10.1.   O presente contrato encontra-se vinculado ao Edital nº. _____/2022, modalidade 

Carta Convite Nº. ______/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS: 

11.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento regular-se-ão pelo 

disposto no Edital nº. _____/2022 e na Lei Nº. 8.666/93, atualizada pela Lei Nº. 

8.883/94, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO: 

12.1. É eleito o Foro Legal da Comarca de Oiapoque-AP, para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13.1. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução e vigência do 

presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Certame Licitatório.  

 

Certos e ajustados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, que vai assinado e ratificado na presença de 02 (duas) testemunhas, 

responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que dele decorram os efeitos 

jurídicos pertinentes. 

                              

 

Oiapoque/AP, 00 de xxxxx de 2022. 
 

 

 

__________________________________        ________________________________ 

                     CONTRATANTE                                                 CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) .....................................................  

  

2)  .....................................................    
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