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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL/PP N° 05/2022-SMADS/PMO 

A Prefeitura do Município de Oiapoque-AP, por meio do Pregoeiro Sr. João Gerson Moraes Cardoso 
e equipe de apoio, nomeados pela portaria n.° 0476, datada de 30 de junho de 2022, em conformidade 
com o Processo n° 10.02.04.05.2022, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela a Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal 066/2018-PMO, Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar n° 147 de 7 de agosto de 2014, Decretos n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto 
n° 7.892 de 23 janeiro de 2013, Decreto nº 9.488/2018, Decreto n° 8. 250 de 23 de maio de 2014, 
legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital.  
  
I - DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA  
  
DATA: 08 de setembro de 2022.  
HORÁRIO: 09:00h (horário de Brasília).  
LOCAL: Sala de reuniões do Prédio-sede da Prefeitura Municipal de Oiapoque, situada na Rua 
Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, Bairro Centro, Oiapoque-AP, CEP n° 68.980-000.  
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a este PRÉGÃO PRESENCIAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 
Prefeitura Municipal de Oiapoque que se seguir.  
  
I - DO OBJETO  
A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERENCIA, para atender a demanda do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 
programa vinculado a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
detalhado no Termo de Referência, conforme os parâmetros e especificações contidos neste Edital e 
seus anexos.  
  
1.1 São partes integrantes deste Edital:  
  
Anexo I -  TERMO DE REFERENCIA;  
Anexo II -  MODELO DE PROPOSTA; 
Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;  
Anexo IV-MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA; 
Anexo V-  DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE — SUMULA 13 STF;   
Anexo VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR;   
Anexo VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAR-SE                
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;   
Anexo VIII- Modelo de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022 
Anexo IX - MINUTA DO CONTRATO.  
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II — DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade 
compatível com o objeto licitado e que atendam as condições exigidas neste Edital e seus anexos.  
2.1.1. O Certificado no Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura do Município de Oiapoque, é 
válido como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO;  
 
2.2. Não poderão participar desta LICITAÇÃO:  
a) Quem esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração ou quem tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, sendo verificada a existência de registros impeditivos da 
contratação  nos  sítios  da  Controladoria  Geral  da  União 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) 
Tribunal de Contas da União (http://portal.tcu.gov.br/certidoes/) e Conselho Nacional de   
Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), conforme 
determinação do item 9.5.1.S do Acórdão TCU n° 1793/2011 — Plenário;       

b) Empresas prestadoras de serviços das quais membro ou servidor ocupante de cargo de direção, 
chefia e assessoramento da Prefeitura Municipal de Oiapoque, ou ainda seu cônjuge, companheiro(a) 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, sejam sócios gerentes ou 
diretores conforme dispõe a Súmula Vinculante 13 do  
Supremo Tribunal Federal;            
c) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
d) Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste PREGÃO 

PRESENCIAL/PP;  
e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência e concordata. No caso de empresa em recuperação judicial a sua participação 
será permitida desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente ou decisão 
judicial equivalente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993, conforme previsto no Acórdão 
n"- 8.271/2011, 2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União;  
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum;  

g) Empresas que constem negativados nos seguintes cadastros descritos abaixo.  
I - No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria- Geral da União;  
Il - No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; 
ou  
III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.  
i) Empresas que não superem os impedimentos elencados no art. 44 da Portaria Interministerial nº 
424/2016.  
2.3. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste PREGÃO PRESENCIAL/PP, o licitante 
deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua DOCUMENTAÇÃO 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
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(envelope n° 01) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02), PROPOSTA DE PREÇO 
em envelopes separados, fechados, com indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:  
 
 

A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP 
PREGÃO PRESENCIAL/PP NºXXX/2022SMADS/PMO 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
 

 
 

A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP 
PREGÃO PRESENCIAL/PP NºXXX/2022SMADS/PMO 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
 

 
2.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V 
e VI da referida lei, é necessário apresentar, na data designada para recebimento das propostas, 
DECLARAÇÃO de que cumpre plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do 
art. 3º do referido diploma legal, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, na forma do Anexo VII deste Edital. 
  
III - DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE  
3.1. Nenhuma pessoa (física ou jurídica) mesmo que credenciada por processo legal poderá 
representar mais de uma empresa nesta licitação.  
3.2. O representante legal do licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.  
3.3. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original 
ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de 
cédula de identidade ou outro documento de identificação de fé pública do representante:  
a) Contrato social ou outro ato constitutivo da empresa, quando o representante for um dos 
componentes da mesma, ou outro documento do licitante, devidamente registrado no órgão 
competente, que caracterize a legitimidade de seu representante;  
b) Instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal do licitante, 
acompanhado do ato constitutivo da Pessoa Jurídica que comprove a legitimidade do outorgante; c) 
instrumento público de procuração.  

3.4. Quem prestar declaração falsa sujeitar-se-á às penalidades previstas em lei.  
3.5. Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Anexo IV) como condição obrigatória de 
participação na presente licitação. A referida declaração deverá ser apresentada 
juntamente com o documento de credenciamento, ou constar do Envelope n° 01 - 
“Documentos de Habilitação”, em caso de opção de não participação da sessão 
pública.  
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V - DA HABILITAÇÃO  
5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada através de cartório 
competente ou acompanhadas dos originais para conferência pela Comissão Permanente de Licitação.  
5.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da presente 
licitação:  
5.3. Documentos relativos à habilitação jurídica:  
a) Contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado:  

a.1) Em se tratando de SOCIEDADES EMPRESARIAIS: contrato social consolidado ou 
contrato de constituição e todas as alterações posteriores. Será admitida Certidão Simplificada da 
Junta Comercial desde que juntadas todas as alterações existentes no contrato desde sua constituição;  

a.2) No caso de SOCIEDADE POR AÇÕES: Estatuto Social acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores ou da respectiva publicação.  

b) Registro na Junta Comercial, em se tratando de empresário individual;  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; e  
d) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.      

   
5.4. Documentos relativos à regularidade fiscal:  
a) Certidão Negativa (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) de Débitos Relativos 

a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão emitida com base na 
Portaria  

Conjunta RFB/PGFN n-° 1.751, de 02/10/2014;         
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do licitante;  
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.  
  
5.5. Regularidade trabalhista mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do Trabalho.  
  
5.6. ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA para comprovação de aptidão operacional 
para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, 
expedido(s) em nome da empresa licitante por órgão, entidade pública ou por empresas privadas, 
executado no mínimo 10% do objeto licitado. Essas características não necessitam constar 
simultaneamente no mesmo atestado. O atestado deverá conter endereço e telefone da empresa 
emitente e a perfeita identificação do signatário, ou qualquer outra forma de que a CPL/PMO possa 
valer-se para manter contato com os declarantes, visando facilitar a realização de possíveis 
diligências.  
 
5.7. Contrato Social atualizado, se sócio, da carteira de trabalho ou de qualquer outro documento 
comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação que rege a matéria, do Contrato de 
Prestação de Serviço, da Ficha de Registro de Empregado, da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 
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ou por meio de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
desde que acompanhada de Declaração de Anuência do mesmo.  
  
5.8. A comprovação de boa situação financeira será aferida com base nos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), a serem obtidos no SICAF, ou através de 
demonstração contábil do último exercício social da licitante, aplicando-se as seguintes fórmulas:  
  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 
5.9. As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos índices relativos 
à boa situação financeira (LG, SG e LC) a que se refere a alínea anterior deverão comprovar possuir 
patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, em 
decorrência do art. 31, §§ 2"- e 3°-, da Lei n° 8.666/1993, observando-se que:  
a) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerradas há mais de 3 
(três) meses, a contar da apresentação da proposta;  
b) As empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência em 
questão mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado;  
c) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador do licitante;  
d) Caso as fórmulas acima apontadas não estejam devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador do licitante, a Comissão reserva-se 
o direito de solicitar os cálculos na sessão pública.      
    
5.2.6. Certidão Negativa de Falência, ou execução patrimonial, expedida pelo cartório distribuição 
judicial da circunscrição da sede da proponente, datada dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;  
5.2.7. Declaração, observadas as sanções legais cabíveis, de Superveniência de Fatos Impeditivos da 
Habilitação, a qual será exigida apenas em caso positivo, conforme   anexo III deste Edital;  
5.2.8. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), de acordo com o modelo do anexo VII deste 
Edital;  
5.2.9. Declaração de Regularidade conforme dispõe a Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, 
informando que a empresa não tem como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor ocupante de 
cargo de direção da Prefeitura Municipal de Oiapoque, bem como, cônjuge, companheiro ou parente 
até o terceiro grau, inclusive, de acordo com o modelo do anexo VI deste Edital;  
5.3. Para os licitantes inscritos no Sistema de Cadastramento de Fornecedores-SICAF, a comprovação 
referida nos itens 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.5 poderá ser atendida mediante consulta on-line a este Sistema.  
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5.4. A CPL poderá realizar diligências, tais como consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.  
5.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 
n°- 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, contados na forma do art. 4º, § 1º e § 2º, inciso II, do Decreto n° 8.538/2015, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  
5.5.1 A não regularização da documentação no prazo previsto na condição anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e facultará a CCL 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  
5.6. Os licitantes deverão, para efeito de habilitação, apresentar regularidade nos seguintes cadastros 
descritos abaixo, conforme o disposto do art. 44 da Portaria interministerial 424/2016 e suas 
alterações.  
I - No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União do Ministério da  
Transparência, Fiscalização e Controladoria- Geral da União;  
Il - No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas suspensas;  
III- No Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.  
  
VI - DA PROPOSTA  
6.1.  A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, devidamente identificado, redigida em 
língua portuguesa, impressa, apresentada em papel timbrado da empresa, assinada e rubricada em 
todas as suas páginas e anexos pelo representante legal da proponente, sem cotações alternativas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata 
compreensão do enunciado. Suas folhas devem estar, de preferência, numeradas.  
6.2.  A proposta deverá conter:          
6.2.1. Razão social do licitante, endereço atualizado, número da conta corrente, banco agência para 
depósito dos créditos, telefone, e-mail e número do CNPJ;  
6.2.2. O licitante deverá indicar em sua proposta o valor global e unitários para a realização dos 
serviços objeto deste certame, em moeda corrente nacional, considerando todas as especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos;  
6.3.  A proposta deverá limitar- se ao objeto desta licitação. Serão desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço, inclusive vantagens com base na proposta do concorrente.  
6.4.  A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de desistir da proposta ultrapassada a 
fase de habilitação, segundo os termos do artigo 43, § 6-° da Lei nº 8.666/1993. 66 cada licitante 
deverá apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto a participação na proposta 
de outro licitante.  
6.5. Serão desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-símile ou e-
mail.  
6.7 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua 
entrega, o qual, se maior, deverá vir explicitado na proposta. Caso este prazo não esteja expressamente 
indicado na proposta, será considerado como aceito para efeito de julgamento.  
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6.8. Se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, poderá ser solicitada pela PMO/AP a prorrogação da validade a todos os licitantes 
classificados por igual prazo.  
6.9. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a 
solicitação de que trata o item anterior, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  
6.11. A simples participação neste certame implica:  
a)  na aceitação de todas as condições estabelecidas neste PREGÃO PRESENCIAL/PP;  
b)  Que o limite máximo aceitável para o valor global da contratação será de R$ 256.850,00 
(duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). 
c) Que no preço final dos serviços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e fretes e 
também que estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;  
 
VII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
7.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, a CCL realizará reunião de abertura da 
licitação, facultada a presença de representantes dos licitantes e demais interessados, tendo a seguinte 
pauta:  
a) Credenciamento dos representantes legais das empresas;  
b) Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação que serão verificados e 

rubricados. Caso julgue necessário, a CCL poderá suspender a reunião para análise da 
documentação, diligências e consultas, marcando nova data e horário para 
prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos licitantes;  

c) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que 
contenham as propostas de preços, devidamente fechados e rubricados em seus feixes 
pelos presentes, ficarão em poder da CCL até que seja decidida a habilitação;  

d) A CCL manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitadas, com envelopes 
devidamente rubricados e fechados, até o término do período recursal;  

e) Não havendo licitante inabilitado, ou tenha havido desistência expressa em interpor 
recurso, ou, após o julgamento dos recursos interpostos, será procedida a abertura e leitura 
das propostas, devendo os licitantes presentes rubricarem todas as propostas, folha por 
folha, na presença da CCL;  

f) Completada a fase de habilitação e decididos recursos administrativos ocasionalmente 
interpostos, a CCL devolverá aos licitantes inabilitados os envelopes “PROPOSTA” - 
intactos, mediante recibo, ou os inutilizará, se não forem procurados pelo proponente no 
prazo de 30 (trinta) dias do encerramento da licitação;  

g) Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas 
serão lavradas atas circunstanciadas, devendo as mesmas serem assinadas por todos os 
licitantes presentes;  

h) Em nenhuma hipótese poderão ser recebidos documentos de habilitação e  
propostas fora dos prazos estabelecidos neste Edital.  
  
VIII — DO JULGAMENTO  
8.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global, atendidas as 
especificações constantes deste PREGÃO.  
8.2. Abertas as propostas de preços, serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:  
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Apresentarem preço GLOBAL superior a de R$ 256.850,00 (duzentos e cinquenta e seis mil 
oitocentos e cinquenta reais). 

 
a) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto;  

a.1 Para os efeitos do disposto na alínea "b", consideram- se manifestamente inexequíveis as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  
b.1.1   média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Administração; ou  
b.1.2 valor orçado pela Administração.  
a.2 Constatando a inexequibilidade de uma ou mais propostas, conforme critérios estabelecidos 
na alínea "b" supra, a Comissão poderá fixar prazo de 01 (um) dia útil para que o licitante comprove 
a viabilidade de seus preços. 
b) não atenderem às demais exigências contidas neste Edital.  
8.3. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado 
sorteio, em ato público, exceto no caso do item 8.4.  
8.3.1. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos  os 
convocados, o sorteio realizar-se-á na presença de qualquer número de Licitantes.  
8.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 
e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar n°123/2006).  
8.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
8.6. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma:  
8.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
8.6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da 
condição 8.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
8.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição 8.5, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
8.6.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 24 horas após comunicada, sob pena de preclusão.             
8.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
8.8. O disposto nos itens 8.4 a 8.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.      
8.9. Os licitantes, durante a fase de julgamento, deverão estar aptos a atender, em 48 (quarenta e oito) 
horas, chamados da CCL para prestar esclarecimentos sobre suas propostas.  
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8.10. A CCL, se julgar necessário, suspenderá a sessão e poderá solicitar parecer de analistas, peritos 
e técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Oiapoque ou, ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  
8.11. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados 
nas propostas dos licitantes;  
8.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão poderá dar um prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.  
  
IX - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
9.1. O descumprimento das condições estabelecidas neste Edital sujeitará a CONTRATADA às 
penalidades previstas em lei.  
9.2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços e dos produtos previstos no Contrato, pela execução 
deles em desacordo com o estabelecido neste instrumento, ou pelo descumprimento das obrigações 
contratuais, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei n°- 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a defesa prévia e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
9.2.1. Advertência,  
9.2.2. Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da comunicação 
oficial, nas seguintes hipóteses:  
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 
obrigações estabelecidas em Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida;  
b) S% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato no caso de inexecução parcial do 
serviço e de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total do 
Contrato.  
9.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o  
CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
9.2.4. 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 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
PMO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
anterior.       

9.3. As sanções previstas nos itens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou não à penalidade da alínea 9.2.2.      
9.4. De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/1993, serão aplicadas as sanções previstas 
nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n-° 8.666/1993, às CONTRATADAS ou aos 
profissionais que, em razão dos Contratos regidos por esta Lei:  

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;  
9.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  
9.6. Se o valor da multa não for pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal 
- DAM, será automaticamente descontado dos créditos que a CONTRATADA vier a fazer 
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jus perante a Administração após o regular processo administrativo, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.  
9.7. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 poderão ser 
interpostos recursos no prazo máximo de S (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
9.8. No caso da penalidade prevista no item 9.2.4 caberá pedido de reconsideração ao Exmo. 
Sr. Prefeito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, conforme inciso III 
do artigo 109 da Lei n°- 8.666/1993.  
9.9. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo 
previsto na Lei n° 8.666/1993, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 9.784/1999.  
9.10. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato ou da lavratura da ata, 
nos casos previstos no art. 109 da Lei n° 8.666/1993. Interposto o recurso será comunicado 
aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
9.11. Os recursos serão dirigidos ao Prefeitura Municipal de Oiapoque, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 
(cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo devidamente informado para apreciação e 
decisão.  

  
X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
10.1. As despesas decorrentes da contratação objeto deste PREGÃO PRESENCIAL/PP correrão da 
conta vinculada ao Programa de Trabalho: 08.244.0007, Ação: 2056, oriundos da Fonte de Recursos: 
0.1.660.500.001, Natureza de Despesa: 33.90.39.00. 
  
Valor máximo: de R$ 256.850,00 (duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). 
a)  

 
XII — DA ATA/CONTRATO.  
 
No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, o licitante 
vencedor deverá assinar  a ARP / Contrato, nos termos dos Anexos VIII e IX deste Edital, que contém 
as obrigações recíprocas e demais condições de prestação dos serviços.  
12.1. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 
empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição da Prefeitura Municipal de 
Oiapoque para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam nas vedações da Súmula 
Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal.  
  
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
art. 65, §§ 1º e 2º, inciso Il, da Lei n° 8.666/1993.  
13.2. Se o licitante vencedor não assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem 
justificativa por escrito e aceita pela Prefeitura Municipal de Oiapoque, restará caduco o seu direito 
de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas na Seção IX desta PREGÃO PRESENCIAL/PP.  
13.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser 
adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto a prazo e preço atualizado.  
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13.4. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
13.5. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.            
13.6. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Ato Convocatório outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame, por meio do endereço eletrônico ccl@oiapoque.ap.gov.br até o 3°- (terceiro) 
dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo desta Licitação para a reunião de recebimento 
e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta.  
13.7. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação no sitio oficial da 
Prefeitura de Oiapoque, no endereço http://www.oiapoque.ap.gov.br cabendo aos interessados 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.  
13.8. Decairá do direito de impugnar os termos desta PREGÃO PRESENCIAL/PP perante a 
Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes com as propostas, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  
13.9. Demais informações e eventual remessa de documentos solicitados poderão ser dirigidas pelo 
endereço da Prefeitura Municipal de Oiapoque, situada na Rua Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, 
Bairro Centro, Oiapoque-AP, CEP n° 68.980-000.  
  
XIV — DO FORO  
14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa Licitante deve se subordinar ao foro da Comarca do Município 
de Oiapoque, com exclusão de qualquer outro.  
  

  
Oiapoque-AP, XX de XXXXX de 2022.  

  
  
  
  

_________________________________  
JOÃO GERSON MORAES CARDOSO  

Presidente da Central de Compras e Licitações/PMO  
Dec. Nº 634/2022- GAB-PMO  

  

mailto:ccl@oiapoque.ap.gov.br
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO N° 10.02.04.05.2022 – SMADS/PMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERENCIA, para atender a demanda do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 
programa vinculado a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme 
detalhado no Termo de Referência, conforme os parâmetros e especificações contidos neste Edital e 
seus anexos. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A presente Aquisição é resultado do levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social 
– SMADS, Fundo Municipal de Assistência Social e Planos de Ação 2022 dos Equipamentos: Centro 
de Referência de Assistência Social - CRAS, a fim de atender as famílias carentes do município de 
Oiapoque, assistidas pela secretaria municipal de assistência social. A justificativa para a contratação 
de uma única empresa para prestar os serviços, por ser inviável a divisão dos serviços 
supramencionados por questões de gestão dos mesmos, de técnica e de economia. Sendo assim, 
justifica-se a inviabilidade do parcelamento do objeto da licitação em tela, pelo fato de que seria 
impróprio dividir os diversos serviços que envolvem a preparação e o translado de um único corpo 
entre diferentes funerárias, ou seja, é administrativamente e tecnicamente irrealizável para as 
empresas do segmento e até mesmo doloroso, para os familiares do indivíduo falecido, um mesmo 
corpo percorrer por diferentes funerárias para que cada uma delas execute, separadamente, os 
diferentes serviços que envolvem um funeral, como o serviço de confecção de urna, o embalsamento 
do corpo, a emissão de documentos e o translado do corpo. Muito embora o parcelamento seja a regra, 
neste caso, a divisão do objeto em tela, além de ser inviável tecnicamente e administrativamente, caso 
fosse parcelado, originaria um gasto significativamente superior à administração, uma vez que cada 
licitante vencedor teria que incluir em seus preços os custos com transporte que teriam para transferir 
o corpo ou a urna ao termino de serviço que lhe couber. Posto isso, para melhor consecução do 
interesse público, o objeto será mantido em um único grupo, formado por 3 (três) itens selecionados 
conforme a necessidade efetiva em cada caso, cujo segregação é inviável pelos fatos 
supramencionados e pelos itens serem harmônicos independentes entre si. 

APROVO, o presente Termo de Referência nos termos da 
Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto 10.024/2019. 

Em: _____/_____/2022 
 
 

Marcio Cardoso dos Santos 
Secretaria interino Municipal de Assistência Social 



I  

ESTADO DO AMAPA   
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
     COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/PMO  

  

Central de Compras e Licitações  
Rua. Joaquim Caetano da Silva, n° 460, Centro, Oiapoque-AP, CEP: 68.990-000.  

  

 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO ENQUADARMENTO DO OBJETO: 
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, por possuir 
padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, 
podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, de que tratam a Lei nº 10.520/02, 
Decreto nº 10.024/19, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. 
 
3.2. Em face a sistemática de compras com entregas parceladas, esta municipalidade poderá adotar o 
Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme previsão no inciso II do art. 3º do Decreto 7.892/13, 
que diz o seguinte: quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa e conforme 
Decreto Municipal 0066/2018 – GAB/PMO. 
 
 
4. DESCRICÃO DOS MATERIAIS: 
4.1. A descrição dos materiais e quantidades:  
 

Item  Descrição Und  
01 SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS: urna mortuária 

padrão assistencial (PINUS) modelo adulto medindo entre 
0,70 x 1,00 m de largura no ombro e 1,90 x 2,00 m de 
comprimento (a depender do tamanho do corpo). Preparo do 
corpo: limpeza, aplicação de desodorização externa, 
colocação de roupa e véu. Flores: flores artificiais, mínimo 
de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas veículos especiais 
preparado para serviço funerário. 

 
 
 
 

100 

02 SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIS: Urna mortuária 
padrão assistencial (PINUS) modelo infantil medindo entre 
0,30 x 0,45 m de largura no ombro e 0,65 x x 1,20 m de 
comprimento (a depender do tamanho do corpo). Preparo 
do corpo: limpeza, aplicação de dosodorização externa, 
colocação de roupa e véu. Flores: flores artificiais, mínimo 
de 10 dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas. Votivas: veículos 
especial preparado para serviço funerário. 

50 

03 KM TRANSLADO PARA DENTRO E FORA DO 
MUNICIPIO: Quilometro percorrido no translado para 
dentro e fora do município, incluindo área rural retirando o 
corpo onde encontrar, procedendo todo necessário até o 
sepultamento em veículo especial preparado para serviço 
funerário 

05 

 
5. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO: 
5.1. A contratação de serviço funerário se dará através da proposta mais vantajosa aos Fundos 
Municipais, isto é, aquela que contemple as exigências do Edital. 
5.2. Relação dos produtos conforme solicitações da secretaria, em Anexo: 



I  

ESTADO DO AMAPA   
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
     COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/PMO  

  

Central de Compras e Licitações  
Rua. Joaquim Caetano da Silva, n° 460, Centro, Oiapoque-AP, CEP: 68.990-000.  

  

5.3. É imprescindível que os serviços sejam prestados por uma única empresa, tendo em vista que são 
serviços complementares um ao outro, por exemplo, a empresa que fornece uma determinada urna 
deverá ser a mesma que realizará preparo e o translado municipal, assim como o serviço relativo à 
emissão de documentos.  
 
6. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 
6.1. Prestar todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer/prestar os 
produtos/serviços dentro das especificações recomendadas. 
6.2. Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio do Fiscal do contrato, 
indicado pela autoridade competente da SMADS/PMO. 
6.3. Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria Interna 
Administrativa e Financeira/ PMO. 
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o especificado. 
6.5. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato, 
efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 
6.6.  Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 
6.7. Designar servidor (fiscal de contrato) ou comissão composta por servidores da SMADS/PMO 
para o recebimento e aceitação dos produtos. 
6.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A prestação dos serviços deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste Termo de 
Referência e as demais instruções contidas no Edital do Processo Licitatório a ser instituído e na 
Minuta de Contrato. 
7.2. Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante 
a vigência do contrato. 
7.3. Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestação dos serviços e a 
aquisição dos produtos, em especial, o Código de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe 
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 
7.4. Fornecer/prestar os produtos/serviços conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base 
no resultado e homologação do procedimento licitatório; 
7.5. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na fase licitatória. 
7.6. Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos 
tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND TRABALHISTA, CND DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 
7.7. Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMO, 
discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores 
conforme constam discriminados no contrato. 
7.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultantes da execução do contrato. 
7.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
7.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o 
disposto na CLÁUSULA QUINTA. 
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7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
7.12. Fornecer o produto adjudicado, conforme for solicitado, no máximo, 1 (uma) hora após o 
acionamento da CONTRATADA. 
7.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração contratual. 
7.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 
impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam 
ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Termo e apresentar os respectivos comprovantes, 
quando solicitados pelo CONTRATANTE, CDC, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por 
eventuais transgressões a que der causa. 
7.4. Fornecer/prestar os produtos/serviços conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base 
no resultado e homologação do procedimento licitatório; 
7.5. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de Habilitação e 
qualificação exigidas na fase licitatória. 
7.6. Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos 
tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND TRABALHISTA, CND DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 
7.7. Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMO, 
discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores 
conforme constam discriminados no contrato. 
7.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultantes da execução do contrato. 
7.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
7.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o 
disposto na CLÁUSULA QUINTA. 
7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
7.12. Fornecer o produto adjudicado, conforme for solicitado, no máximo, 1 (uma) hora após o 
acionamento da CONTRATADA. 
7.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração contratual. 
7.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 
impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Termo e apresentar os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE. 
 
8. CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 
8.1. Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para terceiros, senão por aquele 
contratada. 
9 RECURSOS FINANCEIROS: 
9.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos recursos da 
dotação orçamentária indicada no(s) Contrato(s). 
10. FORMA DE PAGAMENTO: 
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10.1. O pagamento será efetuado, até o 30º (trigésimo) dia útil, contados a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMO, e será 
depositado na conta corrente indicada pela CONTRATADA; 
10.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Termo 
de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
10.3. Para efeito de pagamento, A PMO procederá às retenções tributárias e previdenciárias previstas 
na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
10.4. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar 
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições de acordo com a legislação específica. 
10.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em situação 
irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação. 
10.6. As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à 
CONTRATADA para a devida retificação, não sendo considerada para contagem do prazo. 
10.7. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de liquidação 
de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de preços, indenização ou 
compensação financeira. 
10.8. A PMO se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos não estiverem de 
acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 
11. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
11.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Porém a Ata de Registro 
de Preço, terá validade por um ano. 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 
a Contratada que:  
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;  
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;   
12.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
12.1.5. Cometer fraude fiscal; 
12.1.6. Não mantiver a proposta. 
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;  
12.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  
12.2.3. Multa compensatória de 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto;  
12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
12.2.5. 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 dois 
anos;  
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12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento 
pelo prazo de até cinco anos;  
12.2.7. 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;  
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
e os profissionais que:  
12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.  
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade.  
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos sites responsáveis. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. As partes elegem o foro da cidade de Oiapoque/AP, para dirimir eventuais conflitos que possam 
surgir durante a execução do contrato. 

 
Oiapoque/AP, XX de Julho de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Suane Karen da Silva Rodrigues 
Diretora de Compras SMADS 

Decreto nº 099/2022-GAB/PMO 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

 
PREGÃO PRESENCIAL/PP Nº ________________________________________/2022 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ____/_____/2022. HORÁRIO:____________HORAS.  
  
Proposta que faz a empresa____________________________________, inscrita no CNPJ/MF Nº 
_________________________e inscrição estadual n°_____________, estabelecida 
no(a)_____________________________________________, para atendimento do objeto destinado 
Contratação de empresa especializada para executa o objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERENCIA, para atender a demanda do Centro de Referência da Assistência Social 
– CRAS programa vinculado a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
conforme detalhado no Termo de Referência, conforme os parâmetros e especificações contidos neste 
Edital e seus anexos. Para tanto, oferecem os a essa Instituição o PREÇO GLOBAL abaixo disposto, 
observadas as especificações e exigências de que tratam Edital e Anexos ao presente instrumento 
convocatório.  
 
ITEM Descrição do serviço UND QTD Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

1 

URNAS FUNERÁRIAS ADULTO: 
Confeccionado em  compensado com 
espessura de 6mm ou madeira de Lei, forro 
interior em tecido; acabamento em verniz de 
alto brilho, tampa com 04 chavetas, tipo 
parreira, dimensões: largura parte inferior 
ombro 58cm, largura parte superior 
ombro 64 cm, comprimento parte 1,90 
na parte superior 1,96 m, altura de 22 cm; 
padrão popular, modelo sextavado 

 
 
 

UNID 

 
 
 

70 
  

2 

 
URNA FUNERÁRIA INFANTIL: 
Confeccionado em  
compensado com espessura de 6mm ou 
madeira  
de Lei, forno interior em tecido; acabamento 
em  
verniz de alto brilho, tampa com 04 gavetas e  
visor fronta, com 04 alças articuladas tipo 
parreira; dimensões: largura parte inferior 
ombro 43 cm, largura parte superior ombro 
46 cm, comprimento parte inferior 1,40 m, na 
parte superior 1,46 m, altura 20cm ,padrão 
popular; modelo: sextavado 

 
 
 

UNID 

 
 
 

30 

  

3 
PREPARAÇÃO DE CORPO INCLUINDO  
CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 
CORPO  

 
SERV 

100 
  

TOTAL  
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A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da 
proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110, da Lei n-° 8.666/1993.  

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução dos serviços, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, 
previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto 
licitado. Os dados da nossa empresa são:  
 
a) Razão Social: ____________________________________________________________      
b) CNPJ (MF) n°: _____________________________ Insc. Estadual n-°: ________________      
c) Endereço: _______________________________________________________________      
d) Fone/Fax: _______________________________ E-mail: __________________________      
e) Cidade: ______________________________ Estado: ____________ CEP: ____________      
f) Banco ____________ Agência n-°: _______________ conta n°: _________________________  

Declaramos, para todos os fins, que a execução dos serviços se dará de acordo com 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.  

 
Declaramos, para fins de garantia, que a empresa responderá, pelo prazo irredutível de 05 

(cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo, pela solidez e segurança do objeto desta 
licitação, tanto em relação aos materiais empregados na execução, consoante estabelece o artigo 618 
do Código Civil.  
(OBS.: Acrescentar demais exigências para efeito de proposta, atendendo as solicitações do  
Edital).  
 ________________________________ /________,__________de_________de_________    
  
  
  

  
_____________________________________ Assinatura 
(RFPRESENTANTE LEGAL)  
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ANEXO III 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS (Observação: esta declaração é exigida somente em caso positivo)  
  
  
...................................................., inscrita no CNPJ n° ...................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
n°............................ e do CPF n° ........................., DECLARA, sob penas da lei, em atendimento ao 
disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 8.666/1993, a superveniência do(s) fato(s) a seguir listado(s), 
o(s) qual(is) poderá(ão) constituir-se em impeditivo(s) de sua habilitação na presente licitação:  
a) ______________________       
b) ______________________        
c) ______________________        
d) ______________________       
  
  
  
  
  
(Local e Data) ....................,......... de ....................................... de 2022.  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________  
(nome completo) Assinatura do Representante Legal PREGÃO № 

XXXX /2022  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
  

(Entregar esta declaração juntamente com o documento de credenciamento, ou constar do Envelope 
n° 01 - ”Documentos de Habilitação” em caso de opção de não participação da sessão pública) 
...................................(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (NOME DA EMPRESA)............................... doravante denominado 
LICITANTE, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços CCL/PMO n°..................... 
/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
(a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Preços CCL/PMO n° XXX/2022 foi 
elaborada de maneira independente pelo licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante, 
potencial ou de fato, da licitação para contratação de empresa especializada para adequação do 
edifício-sede da Prefeitura Municipal de Oiapoque, localizado na Rua Joaquim  
Caetano da Silva, n°. 460, Bairro Centro, Oiapoque-AP, CEP n-° 68.980-000;  
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços CCL/PMO 
n° XXX/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato deste processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) Não tentou, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do PREGÃO PRESENCIAL/PP  n°XX /2022 CCL/PMO quanto a participar ou não da 
referida licitação;  
(d) O conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL/PP n°XX 
/2022 CCL/PMO não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação;  
(e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL/PP  n°XX 
/2022 CCL/PMO não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante desta PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE antes da 
abertura oficial das propostas; e  
  
(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  
  
  
_____________________________/_________, ____________em ______ de_______ de 2022.  
  
  
  

______________________________________  
(Representante legal do licitante) CPF  
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ANEXO V 
  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE — SUMULA 13 STF  
  

  
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ:  
NOME DO DECLARANTE:  
CPF:  
CARGO:  
  
  

DECLARO para fins de contratação junto à Prefeitura Municipal de Oiapoque- AP, nos 
termos da SUMULA VINCULANTE 13 do Supremo Tribunal Federal, que o quadro societário desta 
empresa não possui cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, ou ainda de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente ás unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
licitação.  
Declaro ainda que não serão prestados serviços por empregados de empresas fornecedora de mão-de-
obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do órgão 
contratante da Prefeitura Municipal de Oiapoque, observando-se, no que couber, as restrições 
relativas à reciprocidade entre órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
distrital ou municipal, SUMULA VINCULANTE 13 do Supremo Tribunal Federal.  
  
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.  
  
  

(Local e data) ........................... de ..............................de 2022.  
  
  
  
  
  

__________________________________________ 
Representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR,  

  
(Nome da empresa) ................................., inscrito no CNPJ n°. ......................., por intermédio 
seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ..............................., DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n ° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 
quatorze anos, na condição de aprendiz (....).  
  
  

(Local e data) ..............................., ...........de .......................... de 2022.  
  
  
  
  

_____________________________________  
Representante legal da empresa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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                                                ANEXO VII 

  
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAR-SE 
COMO  

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
  

(Em sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, entregar esta declaração juntamente 
com o documento de credenciamento ou constar do Envelope n° 01 - “Documentos de 
Habilitação")  

  
  
  
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 
convocatório, que a empresa 
_________________________________________________(denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n° _______________________________ é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer 
o direito de preferência no procedimento licitatório do PREGÃO № XX/2022, realizada pela 
Prefeitura Municipal de Oiapoque.  
  
  

(Local e data) ............................, ............... de .......................... de 2022.  
  
  
  
  
  
  

Representante legal da empresa  
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ANEXO VIII 

Modelo de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022 
 
Aos xx dias do mês de xxxxx do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, por intermédio 
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ÓRGÃO GERENCIADOR -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SMADS/PMO, com sede na Rua 
Joaquim Caetano da Silva, nº 460, Bairro Centro, CEP: 68980 - 000, Oiapoque - Amapá, neste 
ato representado pela seu Gestor, o Secretário Municipal xxxxxx, portador da Cédula de 
Identidade nº xxxxxx e CPF n° xxxxxxxx, no uso de suas atribuições legais, nos termos das 
Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Municipal 066/2018-PMO, Decretos nº 7.892/2013 e 
nº 10.024/2019, em face do Pregão Presencial SRP Nº 05/2022/CCL/PMO, regido pelo Sistema 
de Registro de Preços, RESOLVE REGISTRAR os preços da empresa segundo as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL: 
As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Art. 37, caput, 
da Constituição Federal, nas normas definidas na Lei nº 10.520/02, no Decreto 10.024/2019, 
Decreto nº 7.892/2013, e subsidiariamente na Lei n. º 8.666/93, no edital e seus anexos do 
procedimento licitatório deflagrado na Modalidade Pregão na forma Presencial, devidamente 
homologado no dia xxx de xxxxxx de 2022 oriundo do Processo Administrativo nº 
10.02.04.05.2022 – SMADS/PMO. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS 
FUNERÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, para atender a 
demanda do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS programa vinculado a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme detalhado no Termo 
de Referência, conforme os parâmetros e especificações contidos neste Edital e seus anexos. 
 
2. DA EMPRESA REGISTRADA 

2.1. Empresa Adjudicatária: XXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, com 
sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXX, e-mail 
XXXXXXXXXXXXX telefone nº XXXXXXXXXXX, representada pelo senhor 
XXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXX. 

 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL SMADS/PMO. 
 
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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4.1. O preço, as quantidades e as especificações do local dos produtos registrados nesta ata 
constam da proposta da empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor 
global de R$  ( XXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme quadro abaixo. 
 

ITEM Descrição do serviço UND QTD Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 

URNAS FUNERÁRIAS ADULTO: 
Confeccionado em  compensado com 
espessura de 6mm ou madeira de Lei, forro 
interior em tecido; acabamento em verniz de 
alto brilho, tampa com 04 chavetas, tipo 
parreira, dimensões: largura parte inferior 
ombro 58cm, largura parte superior 
ombro 64 cm, comprimento parte 1,90 
na parte superior 1,96 m, altura de 22 cm; 
padrão popular, modelo sextavado 

 
 
 

UNID 

 
 
 

70 
  

2 

 
URNA FUNERÁRIA INFANTIL: 
Confeccionado em  
compensado com espessura de 6mm ou 
madeira  
de Lei, forno interior em tecido; acabamento 
em  
verniz de alto brilho, tampa com 04 gavetas e  
visor fronta, com 04 alças articuladas tipo 
parreira; dimensões: largura parte inferior 
ombro 43 cm, largura parte superior ombro 
46 cm, comprimento parte inferior 1,40 m, na 
parte superior 1,46 m, altura 20cm ,padrão 
popular; modelo: sextavado 

 
 
 

UNID 

 
 
 

30 

  

3 
PREPARAÇÃO DE CORPO INCLUINDO  
CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 
CORPO  

 
SERV 

100 
  

TOTAL  

 
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO: 
5.1. A contratação de serviço funerário se dará através da proposta mais vantajosa aos Fundos 
Municipais, isto é, aquela que contemple as exigências do Edital. 
5.2. Relação dos produtos conforme solicitações da secretaria, em Anexo: 
5.3. É imprescindível que os serviços sejam prestados por uma única empresa, tendo em vista 
que são serviços complementares um ao outro, por exemplo, a empresa que fornece uma 
determinada urna deverá ser a mesma que realizará preparo e o translado municipal, assim 
como o serviço relativo à emissão de documentos. 
OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 
6.1. Prestar todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa 
fornecer/prestar os produtos/serviços dentro das especificações recomendadas. 
6.2. Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio do Fiscal do 
contrato, indicado pela autoridade competente da SMADS/PMO. 
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6.3. Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria 
Interna Administrativa e Financeira/ PMO. 
6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o especificado. 
6.5. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 
contrato, efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 
6.6. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 
6.7. Designar servidor (fiscal de contrato) ou comissão composta por servidores da 
SMADS/PMO para o recebimento e aceitação dos produtos. 
6.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A prestação dos serviços deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste Termo 
de Referência e as demais instruções contidas no Edital do Processo Licitatório a ser 
instituído e na Minuta de Contrato. 
7.2. Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas 
durante a vigência do contrato. 
7.3. Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestação dos serviços e a 
aquisição dos produtos, em especial, o Código de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe 
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 
7.4. Fornecer/prestar os produtos/serviços conforme especificado pelo CONTRATANTE, 
com base no resultado e homologação do procedimento licitatório; 
7.5. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de 
habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória. 
7.6. Cumprir as exigências, no que conceme a apresentação das certidões negativas de débitos 
tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND TRABALHISTA, CND 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de 
pagamento. 
7.7. Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMO, 
discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores 
conforme constam discriminados no contrato. 
7.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultantes da execução do contrato. 
7.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
7.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o 
disposto na CLÁUSULA QUINTA. 
7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
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7.12. Fornecer o produto adjudicado, conforme for solicitado, no máximo, 1 (uma) hora após 
o acionamento da CONTRATADA. 
7.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração 
contratual. 
7.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 
impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Termo e apresentar os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, CDC, cabendo-lhe inteiramente a 
responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 
7.4. Fornecer/prestar os produtos/serviços conforme especificado pelo CONTRATANTE, 
com base no resultado e homologação do procedimento licitatório; 
7.5. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de 
Habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória. 
7.6. Cumprir as exigências, no que conceme a apresentação das certidões negativas de débitos 
tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND TRABALHISTA, CND 
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de 
pagamento. 
7.7. Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMO, 
discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores 
conforme constam discriminados no contrato. 
7.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultantes da execução do contrato. 
7.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
7.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o 
disposto na CLÁUSULA QUINTA. 
7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
7.12. Fornecer o produto adjudicado, conforme for solicitado, no máximo, 1 (uma) hora após 
o acionamento da CONTRATADA. 
7.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração 
contratual.  
7.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ónus pelo recolhimento de todos os 
impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Termo e apresentar os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE. 
8. CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 
8.1. Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para terceiros, senão por 
aquele contratada. 
9 RECURSOS FINANCEIROS: 
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9.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos 
recursos da dotação orçamentária indicada no(s) Contrato(s). 
FORMA DE PAGAMENTO: 
10.1. O pagamento será efetuado, até o 30° (trigésimo) dia útil, contados a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Controladoria Interna Administrativa e 
Financeira/PMO, e será depositado na conta corrente indicada pela CONTRATADA; 
10.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Termo de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 
de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos 
danos decorrentes. 
10.3. Para efeito de pagamento, A PMO procederá às retenções tributárias e previdenciárias 
previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
10.4. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, 
deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 
10.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em 
situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação. 
10.6. As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à 
CONTRATADA para a devida retificação, não sendo considerada para contagem do prazo. 
10.7. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de preços, 
indenização ou compensação financeira. 
10.8. A PMO se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos não 
estiverem de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL 
11.1. A vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. Porem se for Ata de 
Registro de Preço, terá validade por um ano. 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.2. DAS PENALIDADES: 
12.2.1. Incidirá nas penalidades previstas nesta cláusula, a contratada adjudicatária que se 
recusar injustificadamente, a assinar o contrato no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da ciência da notificação, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida;  
12.2.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a 
ampla defesa;  
12.2.3. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento 
poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, 
aplicando-se as penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;  
12.2.4. O atraso injustificado na entrega do material, e o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato ao prazo estipulado, resultará em multa de 1% (um por cento) do valor 
do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor 
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do contrato no caso e inexecução total, e multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato no 
caso de inexecução parcial do objeto contratado.  
12.2.5. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada 
em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor 
do material;  
12.2.6. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do 1º dia após o vencimento do 
prazo estipulado para a substituição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia 
de decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);   
12.2.7. As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis serão 
descontadas de eventuais pagamentos devidos à empresa vencedora da licitação, ou cobrados 
pela via administrativa, ou, ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos 
da execução fiscal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser recolhido no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação; 
12.2.8. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela administração adjudicatária, 
acrescidos de juros moratórios de 1% (1 por cento) por mês, ou cobrados judicialmente; 
12.2.9. A Contratada deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada a ocorrência de 
qualquer das circunstancias previstas no § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93; 
12.2.10. As sanções previstas nos tópicos, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou não a penalidade de multa do item 10.4; 
12.2.11. As penalidades previstas neste capitulo obedecerão ao procedimento administrativo 
previsto na Lei nº 8.666/93; 
12.2.12. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nos tópicos 10.4, 10.5, 10,6 
e 10.7, poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
do Ato. 
13. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 
13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d”, II, art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993, e conforme art. 17, do 
Decreto 7.892/13. 
13.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social - SMADS/PMO 
para alteração, por aditamento, dos valores registrados na Ata, mantendo sempre o mesmo 
objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta. 
13.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado  
13.4. As empresas registradas que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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13.5. A ordem de classificação das empresas licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
13.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 
 a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; e,  
 b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
13.7. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do 
Município e no Diário Oficial da União quando couber. 
14. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
14.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada: 
 a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido da empresa licitante, quando este não puder cumprir com as suas obrigações 
descritas no Edital e no Anexo I, desde que seja devidamente justificado, em razão de 
caso fortuito ou força maior, bem como, condições de mercado que o impossibilitem. 

14.2. A empresa licitante terá seu Registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e caso não cumpra aos 
seguintes termos: 
 a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados  no mercado; ou 
 d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, art. 87, da Lei nº 8.666/13, ou no art. 7º, da Lei 
nº 10.520/2002. 
14.3. O cancelamento do registro de preços do prestado do serviço será devidamente autuado 
no respectivo processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade 
responsável, que deverá informar aos demais licitantes registrados a nova ordem de registro, 
procedendo-se posterior publicação do Ato no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial 
da União quando couber. 
15 – DO FORO 
15.1. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro da comarca 
de Oiapoque/AP, pela Justiça Estadual ou Federal, conforme a origem dos recursos 
orçamentários previstos para a despesa. 
16. DA PUBLICIDADE 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa 
Oficial do Município – D.O.M. e na Imprensa Oficial da União – D.O.U. quando couber, 
conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para o 
Município de Oiapoque a obrigação do serviço imediata do objeto licitado, independentemente 
da estimativa indicada no Edital e seus anexos. 
17.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas 
obrigações para com a PMO, nos termos do Edital, Termo de Referência e da sua proposta, que 
passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 
17.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 
tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador nos 
termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013. 
17.4. As contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
17.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
17.6. É vedada a prestação de serviços por empregados da empresa que sejam parentes até o 
terceiro grau de Membros ou Servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e 
Serviços – SEMIOBS/PMO, observando-se, no que couber, as restrições relativas à 
reciprocidade entre órgãos da Administração pública direta ou Indireta, federal, estadual, 
distrital ou municipal; 
17.7. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta 
ata, independentemente de transcrição: 

a) Edital de Licitação; 
b) Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital 
c) Proposta da empresa registrada e Planilha de Custos e Formação de Preços, ajustada ao 

último lance do pregão. 
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual 
teor e forma para todos os fins de direito. 
 
 
Órgão gerenciador: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMADS/PMO 
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________________________________________ 
Secretário (a) – SMADS/PMO 

 
 
 
 

________________________________________ 
Prefeito de Oiapoque 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Representante legal da empresa 
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ANEXO IX 
MINUTA DO CONTRATO  

  
CONTRATO Nº XXX/2022  

  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OIAPOQUE E A EMPRESA  
.........................., PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE ..........................., LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.  

   
Pelo presente termo de contrato celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ: 
29.276.575/0001-13, neste ato representado pelo senhor MARCIO CARDOSO DOS SANTOS. 
Inscrita devidamente no Cadastro de Pessoa Física sob o Nº 699.152.882-04, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado Av. Mato Grosso, nº 1778, Infraero, denominado de CONTRATANTE 
e, de outro lado, a empresa (nome/razão social), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° ____________, estabelecida 
nas(rua/avenida)___________, n° cidade de(o)_________, Estado de(o)__________, que 
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por (qualificar: 
cargo/nome/nacionalidade/ estado civil/CI-RG n°-, CPF n° ), conforme (indicar os instrumentos 
que conferem aos qualificados poderes para representar a empresa na assinatura do Contrato), 
daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no 
Processo n° XX.XX.XX.XX/2022, referente PREGÃO PRESENCIAL/PP nº XXX/2022, 
considerando as disposições estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21/06/1993, no Decreto n° 7.746, 
de 05/06/2012, na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, no Decreto n° 8.S38, de 
06/10/2015, atualizados e demais legislações pertinentes, celebram o presente CONTRATO 
para FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, cuja forma de execução é DIRETA, 
em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  
O presente instrumento tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS 
NO TERMO DE REFERENCIA, para atender a demanda do Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS programa vinculado a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, conforme detalhado no Termo de Referência, conforme os 
parâmetros e especificações contidos neste Edital e seus anexos 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  
A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às obrigações 
assumidas nos documentos adiante enumerados, constantes do Processo n° 
XX.XX.XX.XX.2022- SMADS/PMO, e que independentemente de transcrição fazem parte 
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integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie: Edital do PREGÃO 
PRESECIAL/PP № XXX/2022, incluindo todos os seus anexos;  
a) Ata da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL/PP, datada de XX/XX/2022;  
b) Proposta final firmada pela CONTRATADA em XX/XX/2022, contendo anexos e 

valores dos serviços a serem executados.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE:  
 
a) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato; 
b) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;  
c) Rejeitar os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante; 
d) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora 

licitados;  
e) Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da prestação dos serviços;  
f) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. A 

CONTRATANTE reserva-se no direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre 
o cumprimento das cláusulas deste contrato e de aplicar multa ou rescindir o contrato, caso 
a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas ou das condições 
estipuladas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL/PP n XXX/2022. 

2 -A CONTRATANTE designará um representante da Administração para fazer a fiscalização 
e o acompanhamento do cumprimento deste contrato, devendo este fazer anotações e registros 
de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização dos problemas 
observados.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Fornecer os materiais na forma prevista no edital do Nº XXX/2022;  
b) Arcar com as despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada 

à entrega do produto, é de total responsabilidade da CONTRATADA; 
c) Atender às determinações da fiscalização providenciando a imediata correção das 

deficiências apontadas pela fiscalização quanto à entrega dos produtos; 
d) Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos;  
e) Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do 

fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.  
f) Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam 
causados à CONTRATANTE ou a terceiro; 

g) Atender as demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais 
legislações pertinentes.  

h) Repor imediatamente, após a notificação, os itens que apresentarem inadequação 
para o uso e consumo, sem prejuízo das sanções previstas, os produtos que estiverem 
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em desconformidade com o contrato, caso seja detectada alguma falha no 
fornecimento; 

i) Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito 
fornecimento do material sem ônus adicionais para o CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  
1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor total 
estimado de R$ xxxx.xxxx,xxx(xxxxxxxxxxxxx), durante a vigência deste Contrato.  
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, após a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo (s) servidor (es) responsável pelo recebimento dos produtos. 
 § Iº - O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta. O processo 
de pagamento deverá constar as certidões da CONTRATADA em plena vigência.  
§ 2º - O CONTRATANTE se reserva ao direito de suspender o pagamento se a prestação de 
serviços estiver em desacordo com o previsto neste Contrato.  
§ 3º - Quando houver erro na emissão da Nota Fiscal/Nota Fiscal-Fatura, esta será devolvida 
para as devidas correções, reiniciando a recontagem do prazo para pagamento a partir do 
recebimento do novo documento corrigido. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 
 
A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, 
sendo o prazo pata entrega dos produtos, de acordo com o estabelecido abaixo:  
§ Único - A entrega dos materiais será efetuada no prazo máximo de 02 (duas) horas após a 
apresentação do Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social. 
 
CLÁUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação, correrão da conta e recursos 
consignados, vinculada ao Programa de Trabalho: 08.244.0007, Ação: 2056 oriundos da Fonte 
de Recursos: 0.3.660.500.004, Natureza de Despesa: 33.90.39.00.  
  
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE  
1. De acordo com a legislação em vigor o preço dos serviços objeto deste Contrato não sofrerá 
reajuste.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO  
1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei n° 8.666/1993.  
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
1. O descumprimento das condições estabelecidas neste Contrato sujeitará a 
CONTRATADA às penalidades previstas em lei.  
2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços e dos produtos previstos neste Contrato, 
pela execução deles em desacordo com o estabelecido neste instrumento, ou pelo 
descumprimento das obrigações contratuais, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/1993, o CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia e o contraditório, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

2.1. Advertência;  
2.2. Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:  
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento 
das obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da parcela inadimplida;  
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato no caso de inexecução parcial do 
serviço e de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total 
do Contrato.  

2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

2.4. 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 autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o PMO pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior.  

3. As sanções previstas nos itens 2.1, 2.3 e 2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente ou 
não à penalidade da alínea 2.2.  
4. De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, serão aplicadas as sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n°- 8.666, de 21/06/1993, às CONTRATADAS 
ou aos profissionais que, em razão dos Contratos regidos por esta Lei:  
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais 

no recolhimento de quaisquer tributos;  
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;  
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  
5. Se o valor da multa não for pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM, será automaticamente descontado dos créditos que a CONTRATADA vier a fazer jus 
perante a Administração, após o regular processo administrativo, acrescido de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.  
6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do caput, poderão ser 
interpostos recursos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.  
7. No caso da penalidade prevista no item 2.4, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. 
Prefeito do Município de Oiapoque, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do 
ato, conforme inciso III do artigo 109 da Lei n° 8.666/1993.  
8. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo previsto 
na Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 9.784/1999.  
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.  
  
2. A rescisão deste Contrato pode ser:  
2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA;  
2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE;  
2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
  
3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  
4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
5. Constituem prerrogativas da Administração, além das previstas em outras leis, aquelas 

constantes dos artigos. 58, 59, 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.  
  
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO  
1. Incumbirá ao CONTRATANTE à sua conta e no prazo de até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência, 
a publicação do extrato deste Contrato e dos eventuais termos aditivos no Diário Oficial da 
União.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO FORO  
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de Oiapoque, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, 
alínea “d”, da Constituição Federal.  
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas 
abaixo.  

(LOCAL E DATA) 
__________________________________  

Prefeito do Município de Oiapoque 
 
_______________________________________  

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
  

__________________________________________  
Nome/cargo do Representante da Contratada 

TESTEMUNHAS:  
  
_____________________________     _____________________________  
NOME:            NOME: CPF:            CPF:  
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