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 CONVITE Nº 009/2019 – CL//PMS 
PROCESSO Nº 7716/2019-PMS 

 
O Município de Santana, através da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, e por intermédio da 
Comissão de Licitação – CPL/PMS, constituída pelo Decreto nº 390/2019 e, cumprindo as disposições do 
artigo 22, III, § 3º da Lei Nacional de Licitação nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; Lei Municipal nº 
1.189/2017 que regem as Licitações e Contratos Administrativos, leva ao conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a contratação de empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Impressoras/copiadoras nova de primeiro uso, 
incluindo transporte dos equipamentos, instalação, treinamentos (suporte técnico), materiais de consumo 
(fornecimento de suprimentos) não incluso papel, equipamentos e sua manutenção com as peças 
necessárias, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santana , conforme 
discriminado no convite e seus anexos.  
 
O recebimento e abertura dos envelopes com a documentação de habilitação, bem como o das propostas de 
preços será realizado no dia 28 de agosto de 2019,  às 10 horas, na sala da Central de Licitação - CL, sito 
na Avenida Santana, nº 2975, 2º andar. Bairro Paraíso. Santana/AP. Na hipótese de não haver expediente 
na data mencionada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil, no mesmo local e horário. 
 
1 – DA LEGISLAÇÃO 
1.1 – O convite da presente licitação reger-se-á, pela: 

- Constituição Federal de 1988, art. 37, XXI; 
- Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores; 
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
- Lei Complementar nº 0044/2007; 
- Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e demais cominações; 
- Lei Municipal nº 1.189/2017 
- Exigências deste Convite e seus anexos; 
- Demais cominações legais. 
 

2 – DO OBJETO 
2.1 Prestação de Serviços de Locação de Impressoras/copiadoras nova de primeiro uso, incluindo transporte 
dos equipamentos, instalação, treinamentos (suporte técnico), materiais de consumo (fornecimento de 
suprimentos) não incluso papel, equipamentos e sua manutenção com as peças necessárias, para atender a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santana, conforme discriminado no convite e seus anexos.  
 
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO – HABILITAÇÃO. 
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem às condições deste ato convocatório; 
3.2 – Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de uma empresa na presente licitação, 
vedada ainda a participação de empresas/firmas cujos sócios ou diretores pertençam simultaneamente, a 
mais de uma empresa/firma licitante do mesmo objeto;  
 
3.3 – OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 
 
3.3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Cópia do documento de identidade do proprietário/representante legal,  
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades 
comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
d) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e 
quando a atividade assim o determinar, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente. 
 
3.3.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA        
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido os 
produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o 
grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado, assinado e datado; 
 
3.3.3 - REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
c) Certidão de Regularidade Tributária junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do 
domicílio da licitante. 
d) Certidão Negativa de Débitos „CND‟ de contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e Certificado de Regularidade do FGTS . 
e) A licitante apresentará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, em atendimento a Lei nº 
12.440/2011, do TST. 
f) Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 
g) Comprovação, se for o caso, de condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 
Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC. 
 
 
3.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa 
física. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, incluindo Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), apresentados na forma da lei 
c)  O licitante vencedor deste procedimento licitatório, ao emitir a nota fiscal/fatura visando seu recebimento 
pela entrega dos serviços, deverá apresentar todos os documentos elencados no item 3.3.1, mantendo assim 
as condições de habilitação durante a execução do contrato, sob pena do não recebimento e liquidação e 
pagamento pela entrega dos serviços; 
 
3.1 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1.1 Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deve 
apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, 
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munido de documento de identidade ou equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se 
durante a sessão. 
3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
3.1.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
3.1.4 Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, 
mediante instrumento de procuração público ou particular ou credenciamento. 
3.1.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a 
participação do licitante no presente certame, porém impedirá o representante de manifestar-se 
durante a sessão. 
 
4 – DOS ENVELOPES  
4.1 – Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços deverão vir 
devidamente fechados, identificados e endereçados conforme abaixo:  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 009/2019  
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

Av. Santana nº 2975, 2°andar – Coordenadoria de Licitação - Bairro: Paraíso. Santana-AP 
     Data de Abertura: 28/08/2019 Hora: 10 horas 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 009/2019 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Av: Santana nº 2975, 2°andar – Coordenadoria de Licitação - Bairro: Paraíso. Santana-AP 
     Data de Abertura: 28/08/2019 Hora: 10 horas 

 
5 – DA PROPOSTA 
5.1 – A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 
5.1.1 – Ser apresentada em uma via, até a data e horário supracitados, preenchida em papel identificando a 
empresa, seu representante legal e responsável técnico, digitada, carimbada e assinada pelo representante 
da empresa e seu responsável técnico e acondicionada em envelope fechado, com os dizeres de acordo com 
o item 4 do presente ato convocatório; 
 
5.1.2 – Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
5.1.3 – Deverá conter preço unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos e o valor total em 
algarismos e por extenso.  
5.1.4 – Apresentar planilha de preços, em conformidade com a discriminação dos serviços, de acordo com a 
fornecida pela SEMSA/PMS. Não será aceita proposta de preços que contenha o preço unitário superior ao 
da planilha orçamentária fornecida pela SEMSA/PMS; 
 
5.1.5 – A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias. 
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6 – DO PRAZO 
6.1 - O prazo para execução dos serviços - 30 (trinta) dias. 
 
7 – DO JULGAMENTO  
7.1 – No julgamento das propostas de preços será levado em consideração o tipo de licitação fixado no inciso 
I, do § 1º do artigo 45 da Lei nº 8.666/1993 qual seja o menor preço global;  
 
7.2 – SERÃO DESCLASSIFICADAS:  
7.2.1  As propostas de preços que não atenderem às especificações e às exigências contidas neste convite 
bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. E aquelas que 
apresentarem preços supostamente inexeqüíveis terão que comprovar através de planilha a exeqüibilidade do 
seu preço; 
 
 7.2.2   Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital, obedecer o art. 41 
da Lei n. 8.666/93. 
 
7.3 – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de 
convite, a redução deste prazo para três dias úteis, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei 
nº 8.666/1993 e suas alterações; 
 . 
7.4 – Será considerado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO; 
7.5 – No caso de empate será realizado sorteio para a escolha do vencedor, mediante prévia convocação de 
todos os licitantes, conforme estabelece o § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/1993; 
 
7.6 - Nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006, bem como, Art. 3º e incisos I e II da Lei 
Municipal nº 1.189/2017 objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal 
e regional do Estado do Amapá fica estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor 
preço válido, procedendo da seguinte forma: 
 
 - A prioridade de será para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de 
Santana; (Art. 3º, I da Lei Municipal nº 1.189/2017) 
 
 - Não tendo microempresas e empresas de Pequeno porte sediadas no Município de Santana-AP cuja 
proposta esteja no limite de 10% previsto neste parágrafo, a prioridade poderá ser dada paras as 
microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas em 
municípios situados no Estado do Amapá. 
 
8 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
8.1 – Observadas as disposições legais, se nenhuma irregularidade for constatada com relação à licitação, ao 
atendimento dos indicadores oferecidos pelas firmas participantes a Comissão encaminhará para adjudicação 
e homologação da autoridade superior. 
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9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 
Unidade Orçamentária 05.02 – Secretaria Municipal de Saúde; Função 10 – Saúde; Projeto de Atividade 2108 
– Manutenção das Atividades Administrativas da SEMSA; Natureza: 33.90.39.00 –Outros Serviços de 
terceiros – Pessoa Jurídica e Fonte de Recursos 1.980 – Recursos não classificados a classificar. 
9.2 – Estima-se a presente despesa no valor global de R$ 123.177,60 (cento e vinte e três mil cento e setenta 
e sete reais e sessenta centavos). 
 
10 – DO PAGAMENTO 
10.1 – O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, conforme os serviços 
executados;  
 
11 – DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADE 
11.1 – Pela inexecução total ou parcial desses seviços o Município de Santana poderá aplicar as seguintes 
sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de 
Santana e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com 
o que dispõe os artigos 86 à 88 da Lei nº 8.666/1993, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, 
nos termos da lei reitora da espécie. 
 
11.2 – Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a prestar os serviços no prazo estipulado será 
aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor à ela adjudicado; 
 
11.3 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, apresentar declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido, o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ser declarado impedido de licitar 
e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 
 
11.4 – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste ato convocatório será precedida de regular 
processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 
 
12 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS 
 
12.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil anterior à abertura do procedimento licitatório ou tendo-se aceito sem objeção, venha a apontar, falhas 
e irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
 
12.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Convite por irregularidade na aplicação da 
lei, devendo protocolar para ser encaminhado à Comissão de Licitação/PMS 
 
12.3 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente; 
 
12.4 – Caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da intimação do ato ou lavratura da 
ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação 
da licitação; 
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12.5 – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2 
(dois) dias úteis; 
 
12.6 – Não será considerado o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 
 
12.7 – Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído dia do vencimento. 
 
13 - SEGURO GARANTIA 

 
13.1.  A empresa vencedora, deverá  apresentar a  modalidade  do  seguro  garantia,  conforme Lei 
8.666/93 no seu  Art. 56 § 1º, II3; Lei 8883/94 e a Lei 11079/04. 

 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 – A autoridade competente poderá revogar ou anular este Convite, sem que caibam indenizações, 
ressalvado o disposto no § 1º do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
 
14.2 – Todos os casos omissos serão resolvidos com estrita atenção à Legislação em vigor, devendo os 
interessados dirigir-se em primeira instância à CL/PMS, na forma aplicável pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações; 
 
14.3 – Em caso de necessidade de prestação jurisdicional para dirimir dúvidas de natureza jurídica fica, 
desde já, eleito o Fórum da Comarca do Município de Santana, Estado do Amapá. 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO II – Modelo de proposta; 
ANEXO III – Declaração de Requisitos Constitucionais; 
ANEXO IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
ANEXO V - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, 
ANEXO VI – Declaração de Fatos Supervenientes; 
ANEXO VII - Modelo de Procuração. 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato 
 
  

Santana/AP, 16 de agosto de 2019. 
 

SEBASTIÃO CLESSIO ALFAIA DA TRINDADE 
Presidente da CPL/PMS 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Termo tem por finalidade a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 

de Locação de Impressoras/copiadoras nova de primeiro uso, incluindo transporte dos equipamentos, 

instalação, treinamentos (suporte técnico), materiais de consumo (fornecimento de suprimentos) não incluso 

papel, equipamentos e sua manutenção com as peças necessárias, para atender a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santana.  

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Locação de 

impressoras/copiadoras justifica-se pela necessidade de atender ao grande fluxo de impressos e cópias dos 

setores da Secretaria de Saúde, e desta forma contribuir continuamente para o melhor funcionamento e 

Celeridade nos processos e eventos e suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA.  

2.2. A presente contratação tem como franquia mínima 73.320 (setenta e três mil trezentos e vinte) 

cópias/mês, incluindo fornecimento de toner, cilindro e revelador, a serem instaladas na Secretaria Municipal 

de Saúde – SEMSA 

2.3. Essas copiadoras serão instaladas na nova sede da SEMSA no Prédio Administrativo IV da Prefeitura 

Municipal de Santana. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

3.1.  Deverão ser fornecidos conforme descrição abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

FRANQUIA FIXA  

Mensal 

Cópias/Impressão 

01 
Prestação de serviços de Reprografia, com locação 
de máquinas copiadoras multifuncional 

20 73.320 

4. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1– Para ser aceito, o objeto deverá obedecer aos seguintes requisitos:  

4.1.1. Deverá estar estritamente de acordo com as especificações deste Termo de Referência, inclusive no 

que se refere as embalagens e prazo de validade;  

4.1.2. Não serão aceitos equipamentos/impressoras que não sejam novos;  
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4.1.3. As embalagens dos produtos deverão conter suas respectivas especificações técnicas, bem como as 

informações de seus fabricantes ou importadores (razão social,CNPJ,endereço,etc.),de acordo com as 

normas técnicas aplicáveis no território nacional.  

4.1.4. Os produtos serão acondicionados adequadamente pela empresa durante seu transporte, não sendo 

aceito aqueles que apresentarem avarias ou danos decorrentes da logística de sua entrega. 

5 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste Termo de Referência, em especial:  

a) Efetuar a entrega do material descrito neste termo de referência, de acordo com as especificações e 

demais condições estipuladas;  

b) Comunicar a Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, no prazo Máximo de 10 (dez) dias anteriores ao 

vencimento do prazo da execução do serviço, a impossibilidade de seu cumprimento, apresentado as devidas 

justificativas;  

c) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto 

licitado;  

6. PRAZO DE EXECUÇÃO  

6.1. O prazo de entrega dos SERVIÇOS será de até 10 dias, após a solicitação do setor requisitante desta   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA SEMSA  

7.1. A Secretária Municipal de Saúde – SEMSA obriga-se à:  

a) Comunicar à Licitante Vencedora do respectivo item todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

entrega do material;  

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante vencedora com 

relação ao item objeto do certame;  

c) Efetuar o pagamento a licitante vencedora de cada 30 (trinta) dias úteis após a apresentação de nota 

fiscal/fatura, devidamente atestado pelo setor componente;  

d) Assegurar de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no mercado de forma a 

garantir que são vantajosos para o município;  

e) Rejeitar no todo ou em parte, o material que a licitante vencedora do respectivo item entregar em 

desacordo com as especificações deste termo; 

8. DA ENTREGA DO OBJETO  
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8.1. O objeto deste certame, deverá ser executado pela CONTRATADA devendo ser entregue no endereço: 

Euclides Rodrigues, n° 239, Centro- Setor de Patrimônio, Secretária Municipal de SAÚDE – SEMSA. 

09. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

09.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízos das multas previstas neste Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da 

Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 

b) No prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho; 

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

e) Não mantivera proposta, injustificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração, poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

a) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor global do respectivo item; 

b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 

10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a 

rescisão do contrato. 

10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 

10.5. Compete a Secretária Municipal de Saúde –SEMSA a aplicação das penalidades previstas neste 

Termo, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 8.1 e 8.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, quisera dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a 

qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.  

10.7. As sanções previstas no item 9.1, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as 

demais penalidades previstas neste Termo. 
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

11.1. No elemento de despesa – será decorrente de recursos previstos no orçamento da Secretaria Municipal 

de Saúde, conforme disponibilidade orçamentária, A despesa será para dotação orçamentária com base na 

LOA/2018. 

12.DO FORO : 

12.1 Para as questões resultantes do instrumento fica eleito o foro da Comarca de Santana, Estado do 

Amapá, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 
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ANEXO II  
 
         

   MODELO DE PROPOSTA 
 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade                        / Estado: 
Fone:                                       / E-mail: 
 
À Central de Licitações CL/PMS 
Edital CONVITE n.º 009/2019 – CL/PMS 
 
Sr Presidente, 
 
Nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a 
seguinte: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

  
 

    

TOTAL POR EXTENSO: 
______________________________________________________ 
 
Prazo de Entrega: ____ (________) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo Órgão 
Gerenciador. 
Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto 
ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento 
convocatório. Declaramos ainda que, concordamos com todos os termos do Edital da CONVITE n.009/2019-
PMS e seus Anexos. 
 
Validade da Proposta: ________________. 
Local/Data 
 
(Assinatura do representante) 
__________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
Cargo na Empresa 
 
Obs: Esta proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO III 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao 
edital do CONVITE n.º 009/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1998 /(Lei nº 9.854/99). 
 
Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
Obs: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO IV  
 

  

MMOODDEELLOO  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da 
empresa:_____(empresa licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para 
fins da CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, 
que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do CONVITE nº 009/2019 – CL/PMSPMS, foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, 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 do CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS, não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 

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

 
_________, _____ de _______________de 2019. 

 
______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de 
identidade nº ___________ e de CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital da 
CONVITE nº 009/2019 – CL/PMS, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa 
na presente data, é considerada: 
(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 
5016/2011, 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 
0044/2007.  
Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, 
que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante.  
 
Obs: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI  
 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

A empresa ........................................................................................................, CNPJ nº 
............................................., declara à Prefeitura Municipal de Santana, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Santana/AP, ______ de ____________________ de ____________. 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
OBS: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa. 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
Através da presente DECLARAÇÃO credenciamos o(a) Sr.(a) 

............................................................................, portador(a) da Cédula de Identidade nº .................... e CPF 
nº ............................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santana na 
modalidade CONVITE Nº 009/2019, na qualidade de Representante legal da Empresa, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ....................................................., CNPJ nº 
........................., bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
 
 

Santana/AP, ______ de ____________________ de ____________. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

OBS: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa.  
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ANEXO VIII 

MINUTA 
  CONTRATO ADMINISTRATIVO N°XXX/2019–PMS 

 
MNUTA DE CONTRATO 

 
PROCESSO nº ..../2019 – PMS 
MINUTA DE CONTRATO nº ..../2019 
TERMO DE CONTRATO DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI FAZEM, 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA – PMS, por 
intermédio da 
____________________________________________, e a 
EMPRESA................................................ PARA 
_____________________________ REGIME DE EMPREITADA 
POR MENOR PREÇO. 

 
Aos ....... (       ) dias do mês de .......... de 2019, no edifício-sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA, situado ......................, nesta Capital, compareceram as partes, de um lado 
____________________________________________________, C.N.P.J. n. º ......................., com sede 
nesta Capital, na ................................., neste ato representado pelo .........................., 
............................................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 
...................................................., C.N.P.J. nº................................, estabelecida na ........................, neste ato 
representada pelo Senhor(a) ................................., RG nº ...................................., CPF nº ............................. 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo, 
na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, ficando 
avençado o que segue: 
 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
1.1 - Constitui o objeto 
_________________________________________________________________________________, 
conforme quantitativos e localidades constantes do Termo de Referencia - Anexo 1 do edital.   
 
1.2 - objeto contratado deverá ser executado de forma a atingir o fim a que se destina, com a eficácia e 
qualidade requerida. 
 
CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução do presente contrato é o de EMPREITADA POR PREÇO POR LOTE. 

 
 
CLÁUSULA 3ª - DOS MATERIAIS 
A CONTRATADA, pelo presente termo, compromete-se a fornecer _____________________________, 
conforme estabelecidos no Termo de Referencia – Anexo I do Edital, parte integrante deste Contrato. 
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CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
4.1 - Durante a vigência do Contrato, o objeto desta avença, não poderão sofrer intervenção de terceiros, 
para os fins a que se destina. 
 4.2 - A CONTRATADA garantirá a entrega a aquisição dos materiais pelo prazo contratual, e 
responsabilizar-se-á pelo perfeito cumprimento de todo o objeto contratado, conforme especificação dos 
materiais, nos termos deste instrumento. 
4.3 - A CONTRATADA deverá utilizar-se de empregados devidamente registrados, mantendo à disposição 
do CONTRATANTE as respectivas documentações, compostas de testes de avaliação profissional e 
atestados médicos previstos na legislação em vigor, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria 
de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho. 
4.4 - Fica facultado ainda ao CONTRATANTE, solicitar, a qualquer tempo, a substituição de qualquer 
empregado, ao seu exclusivo critério, cabendo à CONTRATADA, neste caso, promover a substituição no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da solicitação, sem prejuízos da continuidade do 
serviço até a efetiva substituição. 
4.5 - A CONTRATADA observará e instruirá seus empregados a obedecerem as normas que disponham 
sobre higiene, segurança e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta moral e profissional, os 
quais deverão apresentar situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares. 
4.6 - A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados uniformes, ferramentas e equipamentos de 
segurança para o trabalho, na conformidade com suas necessidades, sem os quais os mesmos poderão ser 
considerados incompatíveis para o trabalho. 
4.7 - A CONTRATADA executará os materiais com o pessoal de qualificação profissional adequada, 
utilizando-se de equipamentos e ferramental apropriados, orientando e exigindo de seus empregados a 
utilização de equipamentos de segurança para o trabalho. Os serviços serão sempre realizados de modo a 
causar o mínimo de interferência com a operação do prédio e seus ocupantes ou usuários. 
4.8 - A CONTRATADA empregará, nos serviços aqui descritos, pessoal técnico especializado, os quais 
deverão portar, obrigatoriamente, carteira de identificação, quando nas dependências do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
5.1 - O presente Contrato terá a duração inicial de 12 (dozes) meses, entrando em vigor no dia ...... de 
.................... de 2019, com término previsto para o dia ..... de ................... de 2019. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO 
6.1 -Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às 
disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.2 -A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará a rescisão contratual, obedecendo-se ao disposto no 
artigo 79, acarretando as consequências contidas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no 
Capítulo IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, observados, porém, os termos e 
condições deste Contrato. 
6.3 -A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as 
partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença. 
 
CLÁUSULA 7ª - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS 
7.1 - Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ ......................... (................................), onerando 
os recursos do elemento xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Atividade ___ para o presente exercício. 
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CLÁUSULA 8ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
8.1 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao agente fiscalizador, após cada período 
mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, do serviço prestado no período a que o 
pagamento se referir e demais documentos solicitados. 
8.2 -  O pagamento será efetuado mensalmente até no 30º (trigésimo) dia, a contar do Aceite emitido pelo 
CONTRATANTE, e será processado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA no Banco 
_____________ S.A., nos termos da legislação vigente. 
8.2.1 - Por ocasião da apresentação da nota fiscal, (ou documento equivalente), deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
a) Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal; 
b) Arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social); 

a) Protocolo de envio do documento da alínea “b” (anterior), através do canal da Conectividade Social; 
d) Certidão de regularidade fiscal referente aos tributos do município onde está estabelecida.  
 

8.2.2 - Os documentos descritos nas alíneas “b” e “c”, deverão ser apresentados mensalmente, relativamente 
ao mês imediatamente anterior. 
8.2.3 - É dispensada a apresentação de nova certidão - das mencionadas nas alíneas do item “8.2.1” – 
enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade expresso no referido 
documento. Neste caso, caberá à Contratada apresentar simples justificativa para a ausência da certidão, 
com fundamento neste item.  
8.3 -  A Secretaria Municipal de Administração, através do agente fiscalizador ou seu substituto legal, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para dar o aceite, providenciando sua 
remessa, devidamente atestada, ao Centro de Finanças e Contabilidade. 
8.4 -  Nos termos e prazos legalmente previstos, a Secretaria Municipal de Administração procederá à 
retenção de percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de 
antecipação da contribuição previdenciária da Contratada, e recolherá a importância retida, em nome da 
Contratada. 
8.5 -   Se a legislação municipal em vigor assim previr, a Secretaria Municipal de Administração poderá 
reter, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o percentual aplicável do valor 
tributável referente aos serviços prestados pela Licitante vencedora, indicado no corpo da Nota Fiscal/Fatura, 
destacando-se o valor das deduções de sua base de cálculo, sob pena da retenção incidir sobre o preço total 
dos materiais faturados; 
8.6 -  A não apresentação dos documentos e comprovantes mencionados nesta cláusula, bem como do 
documento fiscal com as especificações necessárias, assegura a Secretaria Municipal de Admnistração  o 
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes até que se dê sua regularização. 
8.7 - No caso de devolução da nota fiscal, por sua inexatidão, na falta de apresentação dos documentos e 
comprovantes mencionados, ou na dependência de apresentação de carta corretiva, o prazo fixado no 
subitem 8.2, será contado a partir da data de entrega da referida correção. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
9.1 -  Não será exigido prévia garantia contratual. 
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CLÁUSULA 10ª - DOS REAJUSTES E DA PERIODICIDADE 
10.1 -  O reajuste dos preços contratados será anual, com base no IPCA, obedecendo-se ao disposto na 
legislação que regulamenta a matéria, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por 
imposição governamental, em razão de legislação superveniente. 
10.2 -  O prazo de xxxxxxx xxxxx, para efeito de concessão do reajuste, será contado a partir da data para 
apresentação da proposta. 
10.3 -  Para apuração do reajuste tomar-se-á como base de cálculo, a variação do índice ocorrida entre o 
mês da apresentação da proposta  e  o  mês  em que o reajuste será devido,  em conformidade  com  o 
disposto no § 5º do artigo 1º da Resolução CC-79, de 12.12.03, ou de outro regulamento que venha a 
complementá-lo ou substituí-lo. 
10.4 -  Em caso de revisão contratual, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o 
termo inicial do período será contado da data em que o reajuste ou a revisão anterior tiver ocorrido. 
 
CLÁUSULA 11ª - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador, ou substituto legal, designados em ato 
administrativo, a quem caberá a verificação da qualidade dos materiais, comunicando à CONTRATADA, os 
fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização. 
 
CLÁUSULA 12ª- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1 - A CONTRATADA, deverá indicar, formalmente, no ato de assinatura deste contrato, representante legal 
devidamente credenciado, para desempenhar junto ao CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao 
mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e, ainda, ser o intermediário constante das 
comunicações entre as partes. A eventual substituição deste Agente Fiscalizador deverá ser comunicada, por 
escrito, ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos.  
12.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.3 - Responsabilizar-se integramente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, de 
acordo com as normas da ABNT, NBR 13971, complementada pela Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 
2003 e Portaria nº  3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde. 
12.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à 
fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
12.5 - Fornecer toda mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos necessários à 
execução. 
12.6 - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhado 
elementos com funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho. 
12.7 - Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto 
dos serviços do CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes. 
12.8 - Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste Contrato. 
12.9 - Apresentar no início dos trabalhos, relação dos empregados que exercerão suas funções junto ao 
CONTRATANTE. Esta relação deverá ser refeita e reapresentada toda vez que houver alteração no quadro 
de funcionários da CONTRATADA. 
12.10 -Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, apólices de 
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seguro contra acidentes de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos 
seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE por força deste Contrato. 
12.11 -Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente. 
12.12 -Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares 
determinadas pelo CONTRATANTE. 
12.13 -Comunicar, por escrito ao CONTRATANTE, através de cópia da ficha de assistência técnica, toda e 
qualquer irregularidade encontrada, proveniente de utilização indevida ou manipulação incorreta dos 
equipamentos. 
12.14 -Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social. 
12.15 -  Ocorrendo falta do funcionário responsável pelo monitoramento, deverá ser providenciada a 
substituição no prazo de duas horas.  
 
CLÁUSULA 13ª-  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obrigar-se-á: 
13.1 - Proporcionar à CONTRATADA, todas as facilidades necessárias à boa execução do presente contrato, 
permitindo o livre acesso de seus funcionários ou prepostos às suas dependências, para realização dos 
serviços constantes desta avença. 
13.2 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato; 
13.3 - Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 
13.4 - O CONTRATANTE, designará funcionário para desempenhar a função de Agente Fiscalizador 
administrativo deste Contrato, ao qual caberá praticar todos os atos indispensáveis ao bom desempenho dos 
serviços contratados, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao Contrato e, ainda, ser o 
intermediário constante das comunicações entre as partes.   
 
CLÁUSULA 14ª - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
14.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o presente Contrato é celebrado após 
procedimento licitatório, na modalidade Carta Convite, sob o nº......../19. 
 
CLÁUSULA 15ª - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS 
15.1 -  O encargo mensal inclui os tributos vigentes na data de assinatura do presente, decorrentes da 
legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a CONTRATADA e o 
pessoal por ela empregado na execução do objeto deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), 
os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo o CONTRATANTE qualquer vínculo 
empregatício com os empregados da mesma. 
15.2 - Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da CONTRATADA contra o 
CONTRATANTE, aquela assumirá total responsabilidade pelo objeto do pedido e/ou condenação final, bem 
como por eventuais autos de infração lavrados pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia Regional do 
Trabalho ou levantamentos fiscais previdenciários efetuados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 
que se refiram a empregado(s) da CONTRATADA à disposição do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 16ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 - Aplicam-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
16.2 - Quando aplicada a multa, esta será descontada da garantia prestada quando da assinatura do 
contrato ou instrumento equivalente e/ou dos pagamentos devidos. 
 



CL/PMS 

 
Fls._____  
 
Ass.____
_ 

 

 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÃO 

 

 

22 
 

 

CLÁUSULA 17ª - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO 
17.1 -A presente contratação encontra-se vinculada ao Pregão Eletronico nº ......../18 e à Proposta da 
CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença como se aqui estivesse transcrita. 
17.2 - Aplica-se, à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.  
 
CLÁUSULA 18ª - DO FORO 
18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, no Estado do Amapá, como único competente para 
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, representado por uma das Varas 
dos Feitos da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
18.2 - E por estarem justas e Contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que produza os efeitos de direito. 
 
 
 

CONTRATADA CONTRATANTE 
  

 
 


