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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2018 - CL/PMS 

 

Processo Administrativo nº 9861/2018-SEMASC/PMS 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – 

CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto 0267/2017 – PMS, 

levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO 

na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de EXECUÇÃO 

INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, 

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

Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 

de 19 de dezembro de 2017, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações 

posteriores pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas 

aplicáveis ao objeto deste certame. 

 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/12/2018, às 10h00min (horário de Brasília) 

TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/01/2019, às 9h00min (horário de 

Brasília). 

DISPUTA DOS LOTES: 04/01/2019. 

N° DA LICITAÇÃO: 

 

Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília 

– DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico. 

 

I – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto o Sistema de Registro de Preços para 

contratação de empresa especializada na execução de serviços funerários com translado, 

para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 

conforme as quantidades e especificações constantes no anexo I do edital.   

 

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 

“www.licitacoes-e.com.br” do Banco do Brasil S/A e as especificações técnicas constantes 

no Termo de Referência - Anexo I - prevalecerão sempre as descrições deste edital e seus 

anexos. 

 

II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  

 

2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

2.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

2.3.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das 

propostas, conforme previsto no § 4º, do Art. 21 da Lei Nº 8.666/93; 

2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá 

(ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, até 02 (DOIS) dias úteis anterior à data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no seguinte 

endereço: cpl_santana@hotmail.com  

2.5. Os pedidos de esclarec.imentos e as impugnações serão divulgados no sítio 

www.licitacoes-e.com.br, no campo “DOCUMENTOS”.  

 

mailto:cpl_santana@hotmail.com
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III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão 

b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital. 

3.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 

sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas 

sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

 3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma 

de constituição.  

b) empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas 

inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a administração pública e, ainda, 

servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema 

“Pregão Eletrônico”, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 

4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de 

senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do 

Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 

4.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser 

utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificada. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à PMS 

ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta 

de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

4.6.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção 

“Acesso Identificado”. 

 

V - DA PROPOSTA  

 

5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 

“www.licitacoes-e.com.br”, até a data e horário marcado para abertura das propostas, 

quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas; 
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5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. O licitante 

será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

5.3. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de 

preços de forma detalhada, devendo considerar o preço do lote, marca, prazo de validade 

da proposta, bem como os valores unitários e totais consignado em moeda nacional, 

expressa em algarismos e por extenso, com no máximo duas casas decimais, bem como ser 

redigida em língua portuguesa,  sob pena de desclassificação de sua proposta; 

5.4. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, termos como “conforme 

edital” ou “conforme termo de referencia” ou ainda termos similares a estes, devendo a 

descrição estar em acordo com o item 5.3, sob pena de desclassificação da proposta; 

5.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de 

responsabilidade social, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da 

realização do serviço. 

5.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 

sessão pública. 

5.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implica a desclassificação da 

proposta. 

5.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

5.9. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE, 

observado as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

VII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo Pregoeiro, com a utilização da sua chave de 

acesso, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 

7.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

VIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

8.1.2. Quando a licitante detentora do lance mais vantajoso não comprovar seus requisitos 

de habilitação, tiver sua amostra rejeitada, houver erro na aceitação do preço, ou não 

assinar a Ata; 

8.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que levem à anulação de atos anteriores a 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública; 

8.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão 

reaberta; 
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8.3. A licitante subseqüente, sendo respeitada a ordem de classificação, será convocada 

tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances, para a negociação 

prevista no Item 13; 

8.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se á novo 

prazo recursal, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital; 

8.5. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail ou ainda, por meio de fax, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório; 

 

IX – ENVIO DE ANEXOS E AMOSTRAS 

 

9.1. Quando solicitado, a licitante deverá enviar anexos que possibilitem a melhor avaliação 

dos documentos já enviados,  no prazo de até 30 (trinta) minutos, ou sendo solicitado pelo 

Pregoeiro deverá enviar amostras no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.2. Os anexos devem estar em língua portuguesa, salvo disposição contrária, expressa; 

9.3. Não serão aceitas cópias das especificações deste edital, como se fossem 

especificações dos produtos ou serviços; 

9.4. A convocação de anexos e amostras serão feitas no decorrer da sessão, momento em 

que o Pregoeiro selecionará na tela do sistema, o fornecedor convocado ou ainda por 

outros meios a serem informados via chat; 

9.5. Poderá o pregoeiro, mediante pesquisa por meio da internet, verificar a 

compatibilidade de eventual serviço ofertado pela licitante com o exigido no Anexo I deste 

edital. 

9.6. Ocorrendo a possibilidade prevista no subitem anterior, o pregoeiro dispensará a 

licitante da apresentação de seus anexos encontrados por meio da internet. 

9.7. Terá sua proposta desclassificada do certame a licitante que não enviar seus anexos e 

amostras quando convocada. 

 

X - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

10.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da fase de lance; 

 

XI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

11.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

11.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado; 

11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances 

de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo 

sistema; 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado no sistema; 
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11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 

11.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 

de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração; 

11.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 

pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 

11.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a 

realização de eventual diligência; 

11.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário que 

será dado prosseguimento à sessão pública; 

11.10. Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço não se 

enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver propostas 

apresentadas por micro empresa ou empresa de pequeno porte, no intervalo de até 5% 

(cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá 

no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro pela “sala de 

disputa” do sistema licitações-e.com.br, apresentar nova proposta inferior 

àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, na forma da alínea anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas 

categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 

deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova 

classificação dos licitantes. Não havendo êxito ou não existindo microempresas 

e/ou empresas de pequeno porte participantes, prevalecerá a classificação 

inicial; 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no caput, 

o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para a oferta final do desempate; 

e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o 

objeto licitado, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame. 

 

 

XII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

 

12.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

12.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes no sítio: www.licitacoes-e.com.br. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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XIII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS 

 

13.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência 

conforme a LC nº. 123/2006 e alterações e da Lei Municipal nº 1.189/2017, o pregoeiro 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 

critério de julgamento, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas 

previstas neste edital; 

13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes; 

13.3. Se ao fim da fase de aceitação a divisão do valor global pelo quantitativo do item não 

for exata, serão consideradas as duas primeiras casas decimais, ficando o pregoeiro 

autorizado a fazer o ajuste de dízimas; 

13.4. Quando necessário, o ajuste de dízimas ocorrerá por meio do campo destinado à 

negociação de valores ou de adjudicação, sendo tal procedimento devidamente 

justificado pelo Pregoeiro. 

 

XIV – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de 

possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às 

especificações dos combustiveis e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado 

para a contratação. 

14.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por lote apresentado. 

14.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo de 02 

(duas) horas, encaminhar a proposta de preços, com os respectivos valores readequados 

ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico; 

14.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, 

o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. Também nessa 

etapa, o pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço menor.  

 

XV - DA HABILITAÇÃO 

 

15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às 

especificações e compatibilidade do preço, o Pregoeiro, expressamente, solicitará da 

respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados neste item 

do Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no 

prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, através do sistema licitações-

e.com.br, ou ainda: 

15.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o 

endereço eletrônico cpl_santana@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do 

número do Pregão Eletrônico e do nome do Pregoeiro. 

15.1.2. Pessoalmente, na Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana, no 

endereço  Av.  Santana, 2975 – 2º andar Bairro: Paraiso – Santana - Amapá CEP: 68928-060., 

com os documentos acondicionados em envelope lacrado, com informe do número do 

Pregão Eletrônico, a ser entregue ao Pregoeiro. 

mailto:cpl_santana@hotmail.com
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15.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos 

neste Edital, em razão do procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão 

presencial para confrontação com documentos originais. 

15.3. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos 

incisos I e II do art. 3°, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição (Art. 43, Lei Complementar n° 123/2006). 

15.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial, corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

15.5. A não regularização da documentação fiscal, no prazo acima previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da 

Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na 

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

15.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

15.6.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 

sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ; 

15.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

15.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

15.6.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por 

cartório. 

 

15.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação: 

 

Habilitação Jurídica: 

I - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; ou 

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado. 

III - Prova de regularidade perante: 
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          a) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, na forma prevista 

pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 de 02 de outubro de 2014. 

b) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa CNDT. 

 

Qualificação Técnica: 

I – Quanto a qualificação técnica, exigir-se-á: 

a) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração Pública 

ou entidade privada, pertinente e compatível com o objeto ora licitado; 

b) Alvará de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado, dentro do 

prazo de validade; 

 

II -A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, caso o pregoeiro julgue necessário.     

 

Qualificação Econômico-Financeira: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou 

empresário individual; 

Documentação Complementar: 

I) Declaração de que não possui em seu 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); 

II) Declaração que a empresa dispõe de instalações físicas, equipamentos, ferramentas 

e pessoal técnico especializado para o cumprimento do objeto da licitação, 

assinada pelo representante legal; 

III) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos deverá 

estar credenciado para este fim e comprovar esta condição se o pregoeiro assim 

exigir. 

 

XVI - DO ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

16.1. Os originais ou cópias autenticadas de toda documentação enviadas por e-mail ou 

sistema deverão ser encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 02 (três) dias úteis, a 

contar da solicitação, via sistema, à CL/PMS, Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da 

Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, Pregão Eletrônico nº. 

___/2018 – CL/PMS, Att. PAULO DIEGO DA COSTA PEREIRA – Pregoeiro. 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Eletrônico SRP n° 041/2018-CL/PMS 
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CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, 

Santana - Amapá CEP: 68928-060. 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP n° 041/2018-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, 

Santana - Amapá CEP: 68928-060. 

 

16.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos 

neste Edital, em razão do procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão 

presencial para confrontação com documentos originais. 

16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente 

inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades; 

16.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

VENCEDORA; 

16.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio e será 

anexada ao processo. 

 

XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam 

do orçamento do ano de 2018 da SEMASC/PMS. 

 

XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

 18.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 

30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, sua intenção com a síntese das suas 

razões exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde 

logo, intimados a apresentar contra razões em igual número de dias que se iniciará no 

término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005; 

18.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de 

subsidiar a preparação de recursos e de contra razões; 

18.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes 

interessados, o prazo para recurso será suspenso. 

18.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos 

após a declaração do vencedor, importará a decadência do direito de recurso, ficando o 

pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

18.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo proponente; 
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18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de 

aproveitamento; 

18.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao 

tomarem forma de processo por meio de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA, no horário de expediente das 07h30min às 13h30min, localizada na Avenida 

Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento também 

adotado para os pedidos de impugnação; 

18.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à 

apreciação da Autoridade Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á 

conhecimento aos interessados, por meio de comunicação no CHAT DE MENSAGENS; 

18.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes 

recorrerem da nova decisão proferida. 

18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

XIX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na 

hipótese de inexistência de recursos. Após a adjudicação o processo será encaminhado, 

devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 

19.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

XX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas 

apresentadas pela CONTRATANTE e da sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de 

qualidade predeterminados no Termo de Referencia, anexo I do Edital e, ainda: 
 
20.2 Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro 

do prazo contratual, quaisquer erros;  
 
20.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus 

fornecedores ou terceiros, em razão ou não do objeto do Contrato;  
 
20.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela 

CONTRATANTE; 
 
20.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de 

Licitação; 
 
20.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer 

encargo de natureza social, trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, 

combustível etc.; 
 
20.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer 

título, não terá vinculação empregatícia com a CONTRATANTE 

 

XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

21.1 Alem do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-

se ainda: 
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21.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 
 
21.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento/atesto dos materiais; 
 
21.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na 

aquisição dos materiais; 
 
21.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 

 

XXII – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

 

22.1 Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXIII – DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

23.1 Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXIV – DO PAGAMENTO 

 

24.1 O pagamento será realizado conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do 

Edital. 

 

XV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

25.1 - A Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC, convocará o licitante 

vencedor, por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

25.2 - A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o 

compromisso a ser firmado entre a Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC e o 

licitante vencedor do certame, será formalizada de acordo com o Anexo 09 e terá 

validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, podendo ser 

prorrogada nos termos do Art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 

25.3 - A Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC, obedecida à ordem de 

classificação, o licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de 

Preços, será convocado para retirar a nota de empenho, que poderá substituir o contrato, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, 

estando às obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à 

respectiva Ata. 

25.4 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas 

quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a contratação em 

itens de acordo com suas necessidades. 

25.5 - A Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC, não está obrigada, durante o 

prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as 

contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para as 

contratações pretendidas, ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

25.6 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro quando a Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC, após 

realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
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registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 

igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

25.7 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador 

da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o § 1º do art. 22 do 

Decreto 7.892/13. 

25.8 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 

do Decreto 7.892/13. 

25.9 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.10 - O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das 

adesões à 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, independente do número de órgãos não participantes 

que aderirem, conforme o § 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.11 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.12 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento 

de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.13 - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à Ata 

de Registro de Preços gerenciada por órgão ou entidade Municipal, Distrital ou Estadual, 

conforme o § 8º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.14 - É facultada aos órgãos ou entidades Municipais, Distritais ou Estaduais a adesão à 

Ata de Registro de Preços da Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do 

Decreto 7.892/13. 

25.15 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem 

justificativa por escrito, aceita pela Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC, o 

Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no item XV deste 

Edital e art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos 

habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando 

com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

XXVI - DAS SANÇÕES  

 

26.1 De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital e; 

26.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
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proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o 

Município pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 

contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa. 

26.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 

são inerentes. 

 

 XXVII – DAS PENALIDADES 

 

27.1 – Conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXVIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

28.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 

28.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

 

XXIX - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

29.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

29.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

29.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

29.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 

nulidade dos atos que diretamente dependam ou se trate de conseqüência do ato 

anulado. 

29.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

29.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos. 

29.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e 

por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 

imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

29.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 
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XXX – DOS ANEXOS 

 

30.1 – São partes integrantes do presente Edital: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV – Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, e; 

ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

XXXI - DO FORO 

 

31.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Santana-AP, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

PAULO DIEGO DA COSTA PEREIRA 

Pregoeiro 

Decreto 0267/2018 PMS 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada na execução de serviços funerários 
com translado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, conforme a quantidade e especificações constantes dos quadros 
abaixo: 

 

LOTE I – SERVIÇO FUNERAL CRIANÇA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT 

01 Serviço funeral de criança de 0 a 12anos (30cm a 1,50m de 
altura), urna simples sextavada com visor, seis alças duras, 
quatro chavetas de alumínio, forrada em TNT, inclusive o tampo, 
com babado, travesseiro fixo, acabamento externo em verniz de 
alto brilho e detalhes em silkscreen; 

Unid 500 

02 Velório com paramentação e vela (opcional), na residência ou 
outro local indicado pela família dentro do Município; 

unid 500 

03 Velório com paramentação e vela (opcional), na residência ou 
outro local indicado pela família dentro do Município; 

Unid 500 

04 Higienização do corpo, processo de limpeza superficial para o 
velório, com a retirada de impurezas existentes e melhora a 
salubridade. Técnica realizada através de banhos com a 
utilização de produtos desenvolvidos especificamente para essa 
finalidade. 

Unid 500 

05 Tanatopraxia: Procedimento de preparação do cadáver para o 
velório ou funeral, assim o corpo não sofrerá desgaste, 
decomposição ou vazamentos, garantindo no período de 24hrs; 

Unid 500 

LOTE II – SERVIÇO FUNERAL ADULTO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT 

01 Serviço funeral ADULTO (1,60m a 1,90m de altura), urna simples 
sextavada com visor, seis alças duras, quatro chavetas de 
alumínio, forrada em TNT, inclusive o tampo, com babado, 
travesseiro fixo, acabamento externo em verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen; 

Unid 500 

02 Velório com paramentação e vela (opcional), na residência ou 
outro local indicado pela família dentro do Município; 

unid 500 

03 Carro fúnebre, próprio para o translado e remoção do corpo, 
hospital, IML, residência e cemitério do Município de Santana ou 
de Macapá; 

Unid 500 

04 Higienização do corpo, processo de limpeza superficial para o 
velório, com a retirada de impurezas existentes e melhora a 
salubridade. Técnica realizada através de banhos com a 

Unid 500 
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utilização de produtos desenvolvidos especificamente para essa 
finalidade. 

05 Tanatopraxia: Procedimento de preparação do cadáver para o 
velório ou funeral, assim o corpo não sofrerá desgaste, 
decomposição ou vazamentos, garantindo no período de 24hrs; 

Unid 500 

LOTE III – SERVIÇO FUNERAL GORDA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT 

01 Serviço funeral GORDA (Apartir de 1,91m de altura), urna 
simples sextavada com visor, seis alças duras, quatro chavetas 
de alumínio, forrada em TNT, inclusive o tampo, com babado, 
travesseiro fixo, acabamento externo em verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen; 

Unid 300 

02 Velório com paramentação e vela (opcional), na residência ou 
outro local indicado pela família dentro do Município; 

unid 300 

03 Carro fúnebre, próprio para o translado e remoção do corpo, 
hospital, IML, residência e cemitério do Município de Santana ou 
de Macapá; 

Unid 300 

04 Higienização do corpo, processo de limpeza superficial para o 
velório, com a retirada de impurezas existentes e melhora a 
salubridade. Técnica realizada através de banhos com a 
utilização de produtos desenvolvidos especificamente para essa 
finalidade. 

Unid 300 

05 Tanatopraxia: Procedimento de preparação do cadáver para o 
velório ou funeral, assim o corpo não sofrerá desgaste, 
decomposição ou vazamentos, garantindo no período de 24hrs; 

Unid 300 

 
2 -JUSTIFICATIVA 
2.1. A necessidade da contratação, decorre no atendimento das famílias, que 
buscam os serviços, tipificados como benefícios eventuais de Auxilio Funeral, por se 
enquadrarem na situação de vulnerabilidade social. 
 
3 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1. Para a contratação de Empresa especializada na execução de serviços 
funerários com translado, será formalizado Contrato, estabelecendo em suas 
cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em 
conformidade com o Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa 
considerada vencedora. 
3.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato.  
3.3. Não obstante o prazo inicial estipulado, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis 
Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas. 
 
4 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
4.1. Aprestação do serviço deverá obedecer às especificações contidas neste termo 
de referencia; 
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4.2. Oserviço deverá ser efetuado na sua totalidade, observado os itens autorizados, 
cabendo à fiscalização verificação o cumprimento deste subitem; 
4.3. Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 
serviços efetivamente executados pela contratada e autorizados pela SEMASC; 
 
5 – DO CONTROLE 
5.1. Cabe Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC a 
observância da execução do contrato e das irregularidades encontradas para 
aplicação das multas cabíveis; 
5.2. Não será admitidoa prestação de serviços funerários sem a prévia autorização, 
emitida pela SEMASC; 
 
6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Fornecer a Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania – SEMASC, a 
prestação do serviço, obedecendo as cláusulas e condições contratuais; 
6.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o 
processo desta compra. 
6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo; 
6.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, durante a execução 
contratual. 
6.5. Proceder à vistoria, manutenção e reparo do veículo a ser utilizada para o 
translado e sepultamento, de forma que se apresente em perfeita condições de uso; 
6.6. A Urna mortuária,caso apresente defeito ou fora das especificações, no 
momento da apresentação, deverá ser solicitada à troca; 
 
7 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
7.1. Designar servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – 
SEMASC, como fiscal do contrato; 
7.2. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das 
especificações constantes do Termo de Referência; 
7.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e Nota de 
Empenho. 
 
08 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até o decimo dia útil do mês 
subsequente a prestação de serviço, mediante encaminhamento via ofício, da NOTA 
FISCAL DE SERVIÇO, juntando as Autorizações de Serviço,emitida pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, atestando aprestação de 
serviço, comprovação da regularidade fiscal da empresa: Certidão da RFB/PGFN, 
certidão do FGTS, certidão da inexistência de débitos trabalhista, certidão da 
SEFAZ/AP e certidão negativa de débitos Municipais 
8.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor, após analise documental e 
certificação pela SEMASC com a ATESTO na Nota Fiscal, comprovando a 
efetivação dos serviços,viatransferência bancária, diretamente naconta corrente 
própria da empresa, não podendo sob nenhuma hipótese, o pagamento em conta de 
terceiros; 
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09 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1. A despesa tem adequação orçamentária, com a Lei Orçamentária Anual - LOA, 
(Lei nº 1193/2017-PMS, de 31.12.2017), que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Santana, para o exercício de 2018, estando os recursos na funcional 
programática indicada, obedecendo ao quadro de detalhamento da respectiva 
unidade orçamentária, conforme abaixo consignado: 
 

 
 

Santana, 10 de setembro de 
2018. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UO SECRETARI

A 

FICHA PROGRAMA  DESPESA FONTE 

0302 SEMASC 3099 2060 – GESTÃODO BPC E 
BENEFICIOS EVENTUAIS - 
FEAS. 

33.90-39 01.70.00 

 

 Aprovo e autorizo o competente 
Termo de Referência nos termos da 
Lei 10.520/2002. 
Santana-AP ___/____/2018. 
______________________________
______ 

Diana Chagas Pinto Castelo 
Secretaria municipal de assistência social e Cidadania 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0___/2018 - CL/PMS 

 

ANEXO II 

 

            MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A 

Prefeitura Municipal de Santana/PMS 

Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 

Santana/AP 

 

 

PROCESSO N.º 1168 /2018 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 001/2018 

 

 

OBJETO: _______________________________________ 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 

 

(Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 

 

 2 -   PREÇOS  

 

ITEM OBJETO 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR TOTAL 

 

1    

2    

 

3 -   CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 

 

3.1 - Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com 

duas casas decimais após a vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 

 

3.2 - Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e 

demais despesas de qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, 

observada a legislação vigente. 

 

4 -  CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

 

4.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos 

seus anexos, e nos comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos 

estabelecidos. 

 

5 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

  Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por 

ordem bancária, no 5º (quinto) dia, a contar da data de emissão do Termo de Aceite 

relativo ao período de prestação dos serviços, nos termos do presente Edital. 

 

 

6 -  DADOS BANCÁRIOS 
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6.1 -  A proponente possui conta corrente nº............, na Agência nº ............ no Banco ______ 

S.A. (Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 

 

  7 -  REPRESENTAÇÃO LEGAL 

 

7.1 - Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., 

.......................(cargo)........., é representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... 

do Contrato Social, podendo firmar contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - 

PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). (Não preencher essas 

informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 

 

 

8 -  DECLARAÇÕES EXTRAS 

 

8.1 -  Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-nos a 

cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às 

disposições legais que regem as normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito do 

Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos. 

 

 

9 -  VALIDADE DA PROPOSTA 

 

  A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir desta 

data. 

 

 

   Santana, ..... de ............................ de 2018. 

 

 

 

        

 _________________________________________ 

         - CARIMBO DA EMPRESA,  

         - NOME E CARGO DA PESSOA QUE 

ASSINA 

 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a 

empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, 

no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver. 
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ANEXO III - MODELO  

 

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, 

estabelecida ________________________________________, forneceu para esse Órgão (ou 

empresa) o(s) seguinte(s) produtos: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, 

nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente 

ou tecnicamente. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

Observação: - emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO IV 

 

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 Pregão Eletrônico n.º XX/2018 – 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 V 

  

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da 

empresa:_____(empresa licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada 

licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2018 – CL/PMS, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ______/2018 – 

CL/PMS, 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 Pregão Eletrônico nº XX/2018, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 

Eletrônico nº ______/2018 – CL/PMS  não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ____/2018. 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ______/2018 

– CL/PMS. 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 

______/2018 – CL/PMS, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Pregão Eletrônico nº ______/2018 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação. 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 

______/2018 – 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 2018. 

 

______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

  

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0___/2018 - CL/PMS 

 

ANEXO VI 

 

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 do Pregão Eletrônico nº ______/2018 – 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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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0____/2018 - CL/PMS 

 

ANEXO VII 

 

 

PROCESSO n.º. _____/2018 - SEMASC/PMS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º _____/2018 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezessete, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, por intermédio 

da _________________________________________ (ÓRGÃO GERENCIADOR), situada na Av. 

_________________, CEP _______ na Cidade de Santana, Estado do Amapá, representada 

neste ato representado pela Exmo. Secretário Municipal de Assistencia Social – senhor 

________________, Brasileiro, portador da C. I. nº ______-SSP-AP e CPF(MF) nº 

___________________, residente e domiciliada nesta cidade sito a rua _____________, ____, 

Bairro __________, CEP ___________, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto 

nº 7.892/2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas 

legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas 

no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º ______/2018 - SEMASC/PMS, RESOLVE 

registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 10, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que 

integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das negociações oriundas do 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº _____/2018, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 

8.666/93, com objetivo de disponibilizar preços para eventual ______________________, em 

regime de empreitada por preço UNITÁRIO, para o período de 12 meses, de acordo com 

os quantitativos e especificações do Termo de Referência,  destinados a atender às 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no item 10, mediante as condições 

estabelecidas nesta Ata. 

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

2.1. O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste 

certame e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a Secretaria 

Municipal de Assistencia Social – SEMASC. 

 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. Não há Órgãos Participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e da Ata de Registro 

de Preços. 
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3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o § 1º do art. 22 do Decreto 

7.892/13. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 

do Decreto 7.892/13.    

3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 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, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à 

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, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, 

conforme o § 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição 

ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver 

previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador, conforme o § 5º 

do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla 

defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento ‘ de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 

ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.9. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de 

registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual, 

conforme o § 8º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.10. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata 

de registro de preços da Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do 

Decreto 7.892/13.  

 

4. DA FORMALIZAÇÃO 

4.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 

disposto no art. 11 do Decreto 7.892/13, serão convocados para assinar a ata de registro de 

preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo 

o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração, conforme Art. 13 do 

Decreto nº 7.892/13.  

4.2. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive 

a seus demais Anexos em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas 

por ocasião da sessão pública do certame, independentemente de transcrição, bem como 
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obedecerá, na íntegra, ao Decreto nº 7.892/13, à Lei 8.666/93 e a toda a legislação 

pertinente. 

4.3. A Comissão Permanente de Licitação convocará formalmente o fornecedor, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião 

e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

4.4. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em 

órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

4.5.  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade, conforme art. 14 do Decreto 

7.892/13. 

4.6. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, conforme 

Parágrafo único, art. 14 do Decreto 7.892/13. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento 

dos requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste 

Edital, independentemente de transcrição, incluídas eventuais prorrogações conforme 

estabelecido pelo art. 12, caput, do Decreto 7.892/13 e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 

 

6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

6.1. 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” do inciso II do caput do art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme caput do art. 17 do Decreto 7.892/13. 

6.2. 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 Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 

Municipal de Assistencia Social – SEMASC para alteração, por aditamento, dos valores 

registrados na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações 

indicadas na Proposta; 

6.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

6.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

6.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

e  

6.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e, 

6.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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6.4.3. 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. 

6.5. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do 

Município; 

 

7. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

7.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

7.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

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,  

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 do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

7.3. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 

processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, 

que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro, 

procedendo-se posterior publicação do Ato no Diário Oficial do Município. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR 

8.1. O detentor da Ata de Registro de Preços obriga-se a: 

8.1.1. Executar os serviços objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no Termo de 

Referência (Anexo I), bem como obedecidos todas as exigências deste Edital. 

8.1.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela SEMASC/PMS/PMS; 

8.1.3. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a este órgão e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigações assumidas; 

8.1.4. Executar os serviços, no prazo estipulado no termo de referencia, após emissão 

de Empenho; 

8.1.5. Entregar à Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC a(s) nota(s) fiscal 

(is) referente(s) ao serviço executado em conformidade com o que foi solicitado; 

8.1.6. Na nota(s) fiscal (is) deverá está constando o serviço, quantidade, valor unitário e 

valor geral; 

8.1.7. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas; 

8.1.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a: 

9.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Edital e anexos. 

9.1.2. Notificar, por escrito, a licitante quaisquer irregularidades encontradas na 

aquisição dos materiais. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Licitante Vencedora. 

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

e contratuais; 

9.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

9.1.6. A promover por intermédio da Secretaria Municipal de Assistencia Social – 

SEMASC, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os defeitos 

detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam a substituição dos serviços e peças por parte da CONTRATADA. A existência de 

fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade 

da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos materiais permanentes e 

de consumo fornecidos; 

9.1.7. Executar os serviços nos termos descritos no Termo de Referencia após a 

entrega da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social 

– SEMASC/PMS; 

9.1.8. Assegurar-se de que o preço final do serviço está compatível com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir que são vantajosos para a Prefeitura.  

  

10. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

10.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na 

presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de 

classificação obtida no certame licitatório: 

 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO: CIDADE:  

TELEFONE:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:  

Item Objeto und Qtd 

 

Marca 

Valor 

unt R$ 

Valor total 

registrado 

R$ 

6  UND  
   

7  UND  
   

8  UND  
   

 Valor total R$ 
 

 

11. DA GARANTIA DOS MATERIAIS REGISTRADOS 

11.1. A garantia dos materiais executados serão de 90 (noventa) dias, contados a partir do 

seu recebimento.  

 

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

12.1 – Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

materiais efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com o Termo de Referência previamente aprovado 

pela Contratante e ao instrumento contratual;  

12.2- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 

12.2.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da 

comunicação escrita do contratado; 
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12.2.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termos circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

12.3 – O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela 

Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos 

serviços efetivamente executados; 

12.4 – A discriminação dos materiais considerados no recebimento deverá respeitar 

rigorosamente o estipulado no Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de 

pagamento; 

12.5 – O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 

com base no recebimento dos materiais aprovados pela fiscalização, obedecidas às 

condições estabelecidas no Contrato; 

12.6 – O Recebimento dos materiais executados pela Contratada será efetivado mediante 

uma inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução 

dos serviços previsto neste Termo de Referência; 

12.7 – Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 

complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento dos materiais. 

  

13. DO LOCAL DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços deverão ser realizados obedecendo rigorosamente os locais constantes no 

anexo do Termo de Referencia, e excepicionamente, em outro local determinado com 

antecedência pela Administração e desde que previamente agendado com a Divisão, 

poderá ser feito nos finais de semana e feriado. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 – O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 

5º (quinto) dia útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 

servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

14.2 – Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o 

recebimento definitivo do serviço por esta SEMASC/PMS; 

14.3 – Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a 

partir da sua reapresentação e novo “atesto”; 

14.4 – A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços; 

14.5 - A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência 

e da conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante 

na nota fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de 

Empenho. 

14.6 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstancia que desaprove a 

liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a contratada providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a 

Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC /PMS; 

14.7 – A Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMASC/PMS poderá deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou lindenizações devidas 

pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

14.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

que isso gere direito a reajustamento de preços. 

14.9 - A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 

correspondente a ocorrência. 

14.10 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
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financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 

EM = I x N x VP  

 

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  

 

 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644  

         365          365  

TX = Percentual da taxa anual = 6%  

 

14.11 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato.  

14.12 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato. 

 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços, deixar de entregar a documentação exigida no 

edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar 

e de contratar com o Estado e com o Município de Santana pelo prazo de até cinco anos, 

sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, 

sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa. 

15.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 

são inerentes. 

16. DA PUBLICIDADE 

16.1. O(s) preço(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto 

e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas 

no DOM – Diário Oficial do Município. 

 

XXXXXXXXXX 

Secretario Municipal de Assistencia Social – SEMASC 

 

_______________________________ 

CNPJ: ............................................. 

Empresa Registrada 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 


