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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00X/2019 - CPL/PMS 
(Processo nº 4325/2019-PMS) 

Parecer Jurídico : APROVA: 1245/2019-PGM/PMS 
 
 
 

Razão Social: _______________________________________________________ 
CNPJ Nº. ___________________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: _________________________ 
Fax: ____________ Pessoa para contato: __________________________________ 
Recebemos, nesta data, 
 
 
 
 
Cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, e seus anexos. 
 

 
Local: __________________, ___ de _____________ de 2019. 

 
_____________________________________ 

Assinatura 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
Visando a comunicação futura entre a CPL/PMS e licitante, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do 
edital e remeter ao Pregoeiro da PMS. A não remessa do recibo exime ao Pregoeiro da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2019 - CL/PMS 

 

Processo Administrativo nº 4325/2019-SEMOP/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 0453/2019 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 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, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 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. 

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 00X/2019 
 

RETIRADA DO EDITAL: inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: https://santana.portal.ap.gov.br ou de 
2ª a 6ª feira, das 08:00 às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Santana, situado à Avenida Santana, 2975 – 2º 

andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060 
 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

LOCAL DA SESSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de 
Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060 

 
INÍCIO DA DISPUTA: 11/10/2019, às 09h00min (horário de Brasília) 

 
O referido Edital foi aprovado pela Procuradoria Geral do Município, conforme Parecer nº 1245/2019-PGM/PMS. 

 
Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e dessa forma serão 
registradas no sistema Presencial. 
 

I – DO OBJETO 
 
1.1.  A presente licitação tem como objeto a SISTEMAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA, conforme especificações contidas no ANEXO I do 
Edital.          
1.2.  DA MODALIDADE 
A escolha desta modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, regulamentado na Lei nº 10520/2002 e no Decreto Federal 
nº 3.555/2005. Além disso, a despesa será custeada com verba de do Município de Santana/AP, incide a exigência de 
adoção obrigatória do pregão na forma Presencial. Assim sendo, de acordo com a legislação em vigor, estabelece a 
exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma  eletrônica ou presencial, para entes públicos ou privados, 
nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos, 
decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos. Por outro lado, não menos importante, 
objetiva-se impor uma forma de restrição à Administração Pública, a fim de que esta não possa contratar livremente, tendo 
em vista a preservação do princípio da igualdade de todos para contratar com a Administração e também o princípio da 
moralidade.  
Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá 
ser justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de 
pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo 
à competitividade.  
Esse poder de compras (aquisição + contratação) movimentam em torno de 10% a 15% do PIB Nacional o que alcança as 
cifras de aproximadamente 500 bilhões de reais anualmente. Utilizar o poder de compra governamental como fator 
primordial para o desenvolvimento local sustentável é sem dúvida uma alternativa segura e inteligente, pois promove o 
aumento na arrecadação local, gera maior renda a sociedade, aumenta a empregabilidade, a melhoria na qualidade de vida, 
entre tantos outros benefícios. Quick, Bruno. (Gerente da Unidade de Politicas Públicas do Sebrae Nacional) 
Por intermédio do Acórdão 1.056/2017-P, o TCU encaminhou uma série de determinações a 
vários órgãos da administração pública no sentido de que fosse cumprida a disposição consignada 
no art. 3º da Lei 8.666/93, que trata da busca do desenvolvimento nacional sustentável. A partir de então, várias 
providências foram e estão sendo adotadas, com vistas ao efetivo cumprimento das normas relacionadas à sustentabilidade 
nas licitações públicas. 

Da Sustentabilidade e Compras Públicas,  
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A sustentabilidade, contudo, não pode ser considerada apenas sob o aspecto ambiental. Nós, 
seres humanos, também fazemos parte desse meio ambiente, dependemos dele. A qualidade do ambiente em que vivemos 
tem reflexos diretos na qualidade de vida de cada um de nós. Nesse sentido, o aspecto social não pode ser 
desconsiderado. Muito da degradação do nosso planeta, se deve à falta de preocupação com o povo que o habita. 
Desemprego, fome, miséria, violência, abandono, degeneração humana, ausência de informações e conhecimento. É 
preciso que as pessoas possam viver com um mínimo de dignidade e segurança para que a sociedade, como um todo, não 
seja destruída e isso passa forçosamente por políticas públicas que devem ir além da questão exclusivamente ambiental. 
Assim, as ações de governo, em termos de sustentabilidade, de compras públicas, não podem ter como foco apenas o meio 
ambiente, mas também as pessoas que nele vivem. Há de se buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade através 
de ações planejadas, de curto, médio e longo prazo. 

De acordo com a ONU, “O desenvolvimento que procura satisfazer as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa 
possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 
desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
preservando as espécies e os habitats naturais (ONU, 1987)”. 

Como visto, a definição da ONU contempla os três aspectos que mencionamos: social, econômico e ambiental. A 
administração pública, ao executar seu orçamento, tem uma importância capital nesse processo de desenvolvimento, 
tornando-se um agente indutor em razão da sua importante capacidade de interferência no mercado e na sociedade. Isso 
pode ser alcançado por intermédio de sua política econômica e social, através do seu poder normativo, de suas 
contratações, ações sociais desenvolvidas, preservação do meio ambiente e pela aplicação dos recursos à sua disposição 
de acordo com os requisitos necessários ao desenvolvimento nacional sustentável. Já nas questões do desenvolvimento 
Social Sustentável devem-se levar em conta as necessidades de todas as pessoas que façam parte da sociedade. Desse 
modo, as ações de sustentabilidade de cunho social devem ser desenvolvidas com vista a atingir objetivos que beneficiem 
toda a sociedade e não apenas uma parcela dela, regiões mais carentes devem ser priorizadas, determinados segmentos 
da sociedade devem ser atendidos com mais atenção, a educação deve ser universalizada, e a geração de renda para as 
camadas mais pobres e o incentivo às empresas regionais são ações que podem propiciar um desenvolvimento social de 
caráter permanente. (Curso Licitação Sustentável – TCU) 

A Lei Complementar no 123/2006 e suas atualizações, trouxe, no seu capitulo V, uma série de benefícios e tratamentos 
diferenciados que devem ser dispensados aos pequenos negócios no acesso as compras governamentais. Agora, nosso 
maior desafio é criar um ambiente melhor para que os pequenos negócios possam acessar esses benefícios, incentivando e 
orientando os gestores públicos nas ações das União, Estados, Distrito Federal e Municípios no sentido de dinamizar a 
economia local e melhorar a vida de seu povo. 
Com vista no desafio da fomentação do mercado local e regional, o Município de Santana aprovou a Lei 1.189 de 19 de 
dezembro de 2017 em conjunto a Lei Complementar no 123/2006, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal, no seu Art. 3º, define que as empresas sediadas no município de Santana, terão 
benefício de até 10% do melhor preço válido para a contratação em relação aos concorrentes sediados em outras 
localidades fora do município de Santana. 
Optou-se pelo pregão presencial, uma vez que art. 3º da Lei 8.666/93, trata da busca do desenvolvimento nacional 
sustentável, Nessa seara, além de obedecer aos ditames legais estamos realizando tratamento diferenciado, simplificado e 
sustentável, baseado no que foi exposto, concluir-se que a sustentabilidade não se refere apenas a preservação 
ambiental e sim  econômico social, diante disso e de suas prerrogativas a aplicação do Pregão presencial, dará 
maior vantagem para as empresas sediadas no município de Santana, cumprindo o que determina a  Lei 1.189 de 19 
de dezembro de 2017, em, conjunto com a  Lei Complementar no 123/2006. Diante acima exposto justifico a realização de 
PREGÃO PRESENCIAL 
 

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 Presencial.  

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 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, por meio Presencial ou via internet, no 
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seguinte endereço: Central de Licitações - Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Santana e pelo e-mail: 

cpl_santana@hotmail.com, desde que comunicado ao pregoeiro. 

 
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 Presencial, Os interessados deverão apresentar ao pregoeiro na sessão pública 
designada no preâmbulo deste edital,os  (envelope "Proposta") contendo a proposta e o (envelope "Documentação") com os 
documentos exigidos para habilitação. 
3.3 - Somente será credenciado um representante por empresa.  
3.4 - Estarão impedidas de participar deste certame as empresas, que:  
3.4.1 - Estiverem sob a aplicação de penalidade(s) referente(s) ao art. 87, incisos III e IV da Lei n.º 8.666/93, ou do art. 7º da 
Lei n.º 10.520/02;  
3.4.2 - Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcio e que forem controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si. 
 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura da sessão pública deste PREGÃO, 

devendo identificar-se, exibindo Cédula de Identidade ou documento equivalente, para em seguida fazer a entrega dos 

envelopes, conforme subitens abaixo. 

4.2. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar o Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com a (s) alteração (ões) que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos 

poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 

4.3. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou Particular de Mandato 

(procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para formular ofertas e lances de 

preços, emitir declaração, receber intimação, interpor recurso e renunciar à sua interposição, assim como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante.  

4.4. A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o Contrato Social e suas alterações, ou 

com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em exercício, para se estabelecer a competência da outorga. 

4.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere este item 4, não excluirão o 

Licitante do certame, mas impedirão o seu representante de se manifestar e de responder pela empresa Licitante, de 

formular propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame, salvo 

apresentar contrarrazões. 

4.6. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, desde que 

devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do subitem 4.7. 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de uma empresa 

licitante, para disputar o mesmo item ou lote. 

Observação 1: Tais documentos, obrigatoriamente, sob pena de  não  ser  aceito o credenciamento,  deverão ser firmados 

pelos responsáveis pela empresa, como por quem estabeleceu o contrato social ou o estatuto de constituição, com 

permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.  

Observação 2:  A documentação necessária ao credenciamento  arrolada  na  alínea  "b",  bem como a procuração por 

instrumento público constante na alínea "c" deverão ser apresentadas por qualquer  processo de cópia, desde que 

autenticadas por Cartório competente ou por servidor da Administração, mediante apresentação do original.  

 
 

V – DO ENVELOPE DA PROPOSTA  
 
5.1 - O envelope da proposta deverá conter, em sua parte externa, a seguinte identificação: 
 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

mailto:cpl_santana@hotmail.com
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Pregão Presencial SRP n° 00X/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

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

68928-060. 

DATA DA LICITAÇÃO: 11/10/2019 

 

A proposta de preço deverá ser grafada em moeda corrente nacional, numericamente em seus itens individuais e 

numericamente e por extenso em seu valor total e apresentada em língua portuguesa, datilografada ou impressa 

por qualquer meio Presencial em 1 (uma) via,em papel timbrado do Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

contendo as especificações do objeto a que se refere esta licitação, devendo ainda ser numerada, datada e 

assinada na última folha e rubricada nas demais, por seu representante legal ou procurador, com poderes para o 

exercício da representação, na forma do item 4, deste Edital. 

 

5.2 - Os licitantes poderão cotar o objetos descritos no Termo de Referência - Anexo I, conforme modelo de 

proposta constante do Anexo III. 

5.3 - A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via digitada, a indicação do preço unitário e total do item, em moeda 

nacional, com indicação da marca, devidamente datada, rubricada por representante legal, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 

a) Designação do número desta licitação, a denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail; 
b) Conter o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da abertura. Na falta de tal informação 
será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 
5.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste 
edital; 

5.5. Deverá compor o envelope I de Proposta as seguintes declarações: 

- Declaração de cumprimento dos  requisitos de habilitação (Anexo III); 

- Declaração de enquadramento como micro empresa e empresa  de  pequeno  porte (Anexo VI)  

- Declaração de elaboração da proposta ( Anexo VII),   
5.6. Fica(m) vedada(s): 
a) Qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos; 
5.7. Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no 
resultado final deste Pregão, ressalvadas, apenas, aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente da PMS; 
5.8. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes 
classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e 
as demais, em ordem decrescente de preços ofertados; 
5.9. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais; 
5.10. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
5.11. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa 
e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas; 
5.12. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em um único momento, 
em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 
continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 
5.13. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após a etapa 
competitiva de lances verbais; 
5.14. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das 
licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos; 
5.15. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, 
pelos representantes legais das licitantes presentes; 
5.16. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe 
de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
5.17. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não caberá desclassificar as 
licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento; 
5.18. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou apresentar 
em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida, temporariamente, para 
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será inabilitada, sem prejuízo de serem aplicadas, no que couberem, as 
penalidades previstas neste Pregão e demais cominações legais; 
5.19. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam constar originariamente da proposta/documentação; 
5.20. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 
5.21. O envelope "Proposta" deverá ser entregue, lacrado, na sessão pública designada no preâmbulo deste edital, 
contendo na parte externa a identificação da licitante (razão social, endereço e CNPJ), conforme especificado, abaixo:  
 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM E LOTE, observado as 

exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.   

 

VII – DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

7.1. As empresas que optaram pela condição de microempresa e empresa de pequeno porte, deverão declarar-se como tais 

nos termos do Anexo VI.  

7.2. A falsidade de declaração prestada, objetivando benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007,  sujeitará  a  licitante à pena do artigo 299 do Código  

Penal e de outras figuras penais pertinentes,  com o  imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Público,  sem 

prejuízo do enquadramento  em  outras  figuras penais e da sanção prevista no item 22.1 (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) 

deste edital.  
A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâm bulo deste Edital, e será 

conduzida pelo Pregoeiro, na data e horário citado no preambulo do edital; 

 

VIII - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO.  
 
8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, os Licitantes devem comprovar, por 
instrumento próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, entre eles, formulação de ofertas e lances 
verbais, conforme prevê o credenciamento neste Edital; 
8.2. Iniciada a abertura dos envelopes de propostas, não será permitida a participação no certame de outros licitantes; 
8.3. Aprovados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes legais ou procuradores dos 
Licitantes; 
8.4. O julgamento das propostas observará a seguinte ordem: 
a) Abertura da proposta e registro de seu preço; 
b) Conformidade da proposta; 
c) Ordenação dos proponentes em ordem crescente para ofertar lance; 
d) Fase de lances; 
e) Definição da proposta classificada em 1º lugar; 
f) Aplicação da LC 123/2006 e Lei nº 1.189/2017-PMS suas alterações; 
g) Negociação com o pregoeiro; 
h) Declaração da proposta classificada em 1º lugar; 
i) Rodada única de lances para aferição do 2º e demais colocados; 
j) Aceitação; 
k) Habilitação; 
l) Declaração vencedor; 
m) Adjudicação. 
8.5. Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em 
envelopes separados, a proposta de preços e a documentação dehabilitação; 
8.6. - PROPOSTA DE PREÇOS - Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura do 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS; 
8.7. As Propostas de Preços serão organizadas em ordem crescente de preços e rubricadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, e ao final da sessão submetida aos Licitantes presentes, para querendo, rubricá-las; 
8.7.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado critério de menor preço por item, conforme definido no 
preâmbulo deste Edital, observadas as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade exigidos no 
Edital. 
8.7.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

7 

 

8.8. Na análise de conformidade das propostas, será verificado o atendimento do detalhamento geral das especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
8.9. A análise da aceitabilidade e classificação das propostas de preços compreenderá o exame da compatibilidade das 
características dos serviços ofertados com as especificações e condições de fornecimento indicadas no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
8.10. Serão consideradas inaceitáveis e desclassificadas as propostas: 
a) que não atenderem às condições exigidas neste Edital e em seus Anexos, principalmente se na proposta não constar as 
especificações, no que couber. Também se aplicará quanto ao fator garantia dos serviços, desde que previsto no Termo de 
Referência;  
b) cujos preços após a rodada de lances e/ou negociação ficarem superiores ao estimado pelo órgão solicitante; 
c) cujos preços totais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados inexequíveis 
aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante, quando requeridos. 
8.11. Fase de Lances - Participarão da fase de lances todos os licitantes credenciados com poderes para ofertar lances e 
cuja proposta esteja em conformidade com o edital. 
8.12. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes ao anteriormente ofertado pelo concorrente. 
8.13. A ordem para os licitantes ofertarem lance será em rodada de lance, com valores crescentes. Iniciando-se pelo lance 
do proponente da menor proposta de preços até o último lance pertencente à proposta de maior valor, estabelecida como 
rodada completa de lances. 
8.14. É garantido ao licitante o direito de ofertar lance em cada rodada completa, até que desista da disputa, ou quando na 
abertura da rodada de lances só restar sua proposta. 
8.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da 
etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.16. Iniciada a primeira rodada de lances, esta só se encerrará quando todos os licitantes presentes tiverem se 
manifestado, iniciando-se em seguida novas rodadas, com exclusão dos desistentes, até quando na abertura da última 
rodada de lances só restar uma proposta – sem concorrente para cobri-la, que será definida como proposta classificada em 
1º lugar. 
8.17. Encerrada a fase de lances com a definição da proposta classificada em 1º lugar, será assegurado nos termos do art. 
45, I da Lei Complementar nº 123/2006, preferência para contratações de microempresas e empresas de pequeno porte, 
mediante aplicação do empate ficto, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 
classificada. E aplicação da Lei 1.189/2017, preferência para contratações de empresas, sediadas no município de Santana, 
será convocado pelo pregoeiro para apresentar valores sejam iguais ou até 10% (dez por cento) à proposta melhor 
classificada.  
8.18. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte ou a sediadas em Sanatana, mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, menor que a classificada em primeiro lugar nos lances, sob pena de preclusão de seu direito de 
preferência; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou sediadas no município, na forma do 
inciso anterior, será convocada a remanescente que porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. Havendo empate, será realizado sorteio; 
III - o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa sediada no município de Santana. 
8.19. Finalizada a etapa da opção do direito de preferência, o Pregoeiro negociará com o detentor da proposta classificada 
em 1º lugar na fase de lances e em seguida examinará quanto à aceitabilidade do preço em relação ao estimado para a 
contratação e sua exeqüibilidade, caso positivo, declarará a proposta como classificada em 1º lugar. 
8.20. Em seguida, será realizada uma única rodada de lances com todos os licitantes, a exceção do primeiro classificado 
para determinar o segundo e demais colocados, na ordem de lances já estabelecida no item 8.13. Nesta rodada de lances o 
licitante poderá ofertar lance com valor inferior ao último por ele mesmo ofertado e diferentedos já registrados pelo 
pregoeiro. 
8.21. Haverá empate entre dois ou mais licitantes quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas e não 
haja lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a 
sessão do presente Pregão. 
8.22. Fase de Habilitação - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Licitante que apresentou a proposta classificada em 1º lugar, 
para verificação do atendimento às condições de habilitação fixadas neste Edital, observado o saneamento previsto no item 
8.29 e o seguinte procedimento:  
8.22.1. Se a proposta classificada pertencer a uma microempresa ou empresa de pequeno porte e cumprir os requisitos de 
habilitação do edital será declarada vencedora. Se a documentação quanto à regularidade fiscal apresentar alguma 
restrição, ainda assim, será declarada vencedora e assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogados por igual 
período, para regularização, iniciando-se a contagem do prazo a partir deste momento. 
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8.22.1.1. Caso o licitante não regularize sua situação fiscal será inabilitada e o Pregoeiro fará a abertura do envelope da 
documentação do licitante da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. 
8.22.2. Se a proposta classificada não pertencer a microempresa ou empresa de pequeno porte e cumprir os requisitos de 
habilitação do edital será declarada vencedora. Caso contrário, o Pregoeiro chamará o licitante da proposta classificada em 
segundo lugar, negociará o preço e em seguida procederá ao exame da habilitação, e assim sucessivamente, até que uma 
oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos contidos no Edital, quando o licitante habilitado será declarado 
vencedor. 
8.23. Se a melhor proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital. 
8.24. O Licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a sessão 
que lhe adjudicou o objeto deste pregão, nova proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado. O 
descumprimento dessa condição importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado à administração do órgão promotor do certame, convocar os licitantes remanescentes 
na ordem de classificação. 
8.25. Quando o critério definido for o menor preço por item, também será examinada a aceitabilidade dos preços de cada 
item que compõem o lote confrontando-os com o estimado pelo Órgão Solicitante. No caso da recusa da readequação, o 
pregoeiro informara a autoridade superior do ocorrido, cabendo a ela a verificação; no mercado, dos preços praticados. 
8.26. Não será admitida desistência de propostas escritas ou lances ofertados, sujeitandose o Licitante desistente às 
penalidades constantes no subitem XXII – Sanções Administrativas deste Edital.  
8.27. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão 
corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
8.27.1. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso; 
8.27.2. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será corrigido, mantendo-se o preço unitário e 
corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
8.27.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário 
e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
8.27.4. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma; 
8.27.5. Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 
8.28. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão Presencial. 
8.29. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.30. Havendo falha da documentação habilitatória, desde que esta retrate situação fática ou jurídica já existente na data 
estipulada da abertura da licitação, será aberto o prazo para seu saneamento em dois dias úteis, sob pena de inabilitação. 
8.31. A melhor proposta que atender as exigências do Edital será declarada vencedora, sendo lhe adjudicado o objeto do 
certame pelo Pregoeiro ou pela autoridade do órgão promotor da licitação no caso de interposição de recurso.  
 

IX – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinada no preâmbulo deste Edital, 
em envelope, devidamente lacrados e atender os requisitos, sob pena de inabilitação. 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial SRP n° 00X/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

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

68928-060. 

PREGOEIRO: Jhon B. Barroso Garçon 

 
9.2. Para se habilitarem na presente Licitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:    
 
a) - Relativos à Habilitação Jurídica:  
a.1) Cédula de identidade do sócio administrador ou representante legal da empresa; 
a.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; tratando-se de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
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direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal do domicílio ou a sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto; 
b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal e Federal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
b.4) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
b.5) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
c.) - Relativa à Qualificação Técnica: 
c.1) Comprovação de aptidão para o fornecimento de material compatível com o objeto da licitação, o qual será feito através 
da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
d) - Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
e) - Cumprimento dos requisitos habilitatórios: 
e.1) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 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), conforme modelo do anexo IV; 
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
a) - Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo. 
b) - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
c) - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que 
podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial; 
d) - Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 1, quando não tiver prazo estabelecido 
pelo órgão competente expedidor. 
e) - Não se enquadram no prazo de que tratam o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada. 
9.4. O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 
necessário. 
9.5. Será facultado às Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para comprovação da Regularidade Fiscal 
a apresentação de certidões com restrição, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,  contados a partir do 
termo da verificação da conformidade dos documentos de habilitação com os requisitos do edital, prorrogáveis por igual 
período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA para regularização da pendência.  
 

X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam do orçamento do ano de 
2019 da SEMOP/PMS.  
 

XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. 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 Presencial, 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; 

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

recursos e de contra razões; 

11.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 

suspenso. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

10 

 

11.4. 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. 

11.5. 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; 

11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

11.7. 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 8h às 14h, localizada 

na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento também adotado para os 

pedidos de impugnação; 

11.8. 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; 

11.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 

11.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento licitatório. 

 
XII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. 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; 

12.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 

 
XIII - DA AMOSTRAS OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 

 
13.1. O Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, 
amostra/manual/prospectos dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá ser entregue à comissão 
instituída pelo Secretário de Estado da De Obras do Amapá, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 
08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18 horas, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, para 
avaliação técnica de compatibilidade.  
13.2. A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido 
produto igual ou equivalente a esta PREFEITURA.  
13.3. A amostra/manual/prospectos deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos 
prospectos, folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem e informações quanto suas características, tais como 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo.  
13.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, 
suficientes para análise técnica do produto.  
13.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será automaticamente 
desclassificada.  
13.4. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a 
equipamentos e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final 
da avaliação.  
13.5. Será rejeitada a amostra ou manual que:  
13.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta.  
13.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e 
modificações no produto apresentado.  

13.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido. 

13.8. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi entregue. 

Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas. 

 
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1. Executar o serviço ou entregar os materiais 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: 
 
14.2. Corrigir, incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros;  
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14.3. Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato;  
 
14.4. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
 
14.5. Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 
 
14.6. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc.; 
 
14.7. Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE. 
 
14.8. Remete-se para os Item 7  do Termo de Referencia, anexo I do Edital 
 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1. Alem do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-se ainda: 
 
15.2. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 
 
15.3. Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento/atesto dos materiais; 
 
15.4. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na aquisição dos materiais; 
 
15.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
 

XVI – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

 

16.1. Conforme descrito no Item 12 Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XVII – DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

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

17.2. Caberá a fiscalização do Contrato ao Coordenador do Núcleo de Compras da SEMOP, e nos impedimentos e/ou 

afastamentos legais do fiscal titular caberá ao servidor substituto da referida chefia. Na impossibilidade de fiscalização por 

ambos será designado novo substituto pela Secretária Municipal de Administração; 

17.3. A ação de fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 

ou de seus gestores; 

17.4. As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada deverão ser prestados pelos fiscais do Contrato. 

17.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com 

os termos do Termo de Referência. 

17.6. Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA. 

 
XVIII – DO PAGAMENTO 

 

18.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de 

Nota Fiscal/Fatura discriminada em duas vias correspondente ao adimplemento de cada parcela do serviço efetivamente 

concluída. O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isso a CONTRATADA identificar na nota 

fiscal, o nome da empresa, banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito; 

18.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final do período de 

adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato 

à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais empregados 
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XIX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
19.1. A Secretaria Municipal de Obras- SEMOP, 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. 

19.2. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre 

a Secretaria Municipal de Obras- SEMOP 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. 

19.3. A Secretaria Municipal de Obras- SEMOP, 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. 

19.4. 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. 

19.5. A Secretaria Municipal de Obras- SEMOP, 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. 

19.6. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Secretaria Municipal de Obras- SEMOP, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o 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. 

19.7. 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. 

19.8. 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. 

19.9. 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. 

19.10. 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. 

19.11. 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. 

19.12. 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. 

19.13. 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. 

19.14. 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. 

19.15. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela 

respectiva Secretaria, 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. 
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XX – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR  
 

20.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 

assegurado o contraditório e ampla defesa: A pedido, quando: 

20.1.1. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

20.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 

dos insumos que compõem o custo do serviço. 

20.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador:  

20.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

20.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

20.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

20.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

20.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

20.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  

20.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão indicado no subitem 1.1 fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 

 

XXI – DAS CONDIÇÕES E CONTRATAÇÃO E GARANTIA CONTRATUAL 

 
21.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato a ser firmado entre a(s) empresa(s) 

vencedora e a contratante;  

21.2. A adjudicatária deve manter, durante toda a vigência da contratação, as condições de habilitação exigidas na 

licitação. 

21.3. Se, por ocasião da formalização da contratação, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o 

Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e Fazenda 

Estadual (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e a Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 

obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

21.4. O Licitante vencedor que tenha domicílio tributário fora do Município de Sanatana deverá apresentar Certidão 

Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Fazenda do Municipal de origem, comprovando sua 

regularidade para com este fisco, quando for convocado para assinatura do contrato, sob pena de decair seu direito à 

contratação.  

21.5. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 9.2 deste item, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

21.6. A adjudicatária deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da data da convocação, comparecer no endereço 

indicado pelo órgão, para retirar o empenho. 

21.7. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, quando convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta se recusar a retirar o empenho, serão convocadas as demais licitantes na ordem de classificação com vistas 

à contratação. 

21.8. A emissão da Nota de Empenho em favor da adjudicatária será realizada após a publicação da homologação do 

certame. 

21.9. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer a na sede 

do órgão gerenciador da ata para assinar o termo de contrato sob pena de decair o direito à contratação. 

21.10. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, ou quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 21.2 e 21.4, ou se recusar a 

assinar o contrato, será convocado as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do pregão, 

com vistas à celebração da contratação. 

21.11. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação do aviso para 

convocar a próxima licitante observado a ordem de classificação.  
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21.12. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Santanae – DOM e divulgação no 

endereço eletrônico na Internet https://santana.portal.ap.gov.br. 

21.13. O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 

21.14. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo (s) período (s), a critério 

da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 58 da Lei nº 8.666/93. 

21.15. A Contratada poderá opor-se à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o faça mediante documento 

escrito, recebido pela Unidade contratante em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das 

prorrogações do prazo de vigência. 

21.16. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de 

aditamento ao contrato, respeitadas às condições prescritas na Lei federal nº. 8.666/1993. 

21.17. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à contratada 

direito a qualquer espécie de indenização. 

21.18. Não obstante o prazo estipulado no subitem 20.12, 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. 20.19.- A execução dos serviços 

deverá ter início em até 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do contrato. 

21.20. Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida por um representante designado pelo órgão 

gerenciador. ao qual competirá registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório e dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. nº 67 da Lei nº 

8.666/93. 

 

XXII - DAS SANÇÕES  

 

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

22.2. 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 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. 

22.3. 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. 

 
XXIII – DAS PENALIDADES  

 

23.1. Com fundamento no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Prefeitura Municipal 

de Santana, e será descredenciada do cadastro de fornecedores da Prefeitura de Sanatana, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 

a. Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta.  

b. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

c. Apresentar documentação falsa.  

d. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

e. Não mantiver a proposta. 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

g. Comportar-se de modo inidôneo. 

h. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Artigo 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 

8.666/93.  

i. Fizer declaração falsa. 

j. Cometer fraude fiscal. 

23.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando incorrer em 

uma das hipóteses da condição anterior. 

23.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das  
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responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Multa de: 

1) 0,2% ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada a 15 (quinze) dias. Após, o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença. 

2) 5% pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho. 

3) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

b. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Neste 

caso será concedida a reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos. 

23.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do 

pagamento a ser efetuado. 

XXIV - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

24.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

24.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

XXV - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

25.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

25.4. 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. 

25.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 

os atos a que ela se estende. 

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

25.6.1. 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. 

25.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 

XXVI – DOS ANEXOS 

 
26.1. São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Minuta de Credenciamento; 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV – Modelo de Proposta; 

ANEXO V - Declaração de Não possuir funcionário menor de 18 anos.* 

ANEXO VI - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

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

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços ; 
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XXVII - DO FORO 

 

27.1. 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, 15 de Agosto de 2019 
 
 

____________________________________ 

Jhon Brennon Barroso Garçon - PREGOEIRO 

Decreto 453/2019-PMS 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, UNIDADE ADMINISTRATIVA 
PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. 

 
1 - DO OBJETO 

 
Visa a aquisição de material de limpeza e manutenção urbana para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos – SEMOP. 

 
2 - DA JUSTIFICATIVA 

 
Justifica-se o objeto deste Termo de Referência através da necessidade de realização imediata das 

atividades de limpeza e manutenção do Município de Santana, Estado do Amapá. 

 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

 
As especificações mínimas, as unidades de medidas dos itens e a 

quantidade a ser adquirida estão descritas na tabela abaixo: 
 
 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA – FERRAMENTAL (LOTE 01) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

1 FACÃO  

LÂMINA EM AÇO CARBONO 21" 
COM FIO LISO; CABO EM  
MADEIRA  FIXADO POR PREGO 
DE ALUMÍNIO E ARAME; 

UND 50 

2 FORCADO 
 CURVADO 4 DENTES C/ CABO 

DE 125 cm; ARAME 5.⅙" - 
SOLDADO; AÇO SAE 1045 

UND 50 

3 
LIMA CHATA COM 
CABO 

EM AÇO CARBONO; CORTE FINO 
ACABAMENTO; 8"; CABO 
PLÁSTICO; 203x20x5mm 

UND 120 
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LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA – FERRAMENTAL (LOTE 01) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

4 FOICE ROÇADEIRA 

EM AÇO CARBONO; COM OLHO DE 
32 mm; COM CABO EM EUCALIPTO 
DE 120 cm; PINTURA EM VERNIZ 
TRANSPARENTE. 

UND 50 

5 CARRINHO DE MÃO 
CAPACIDADE DE 60 LITROS, PNEU 
COM CÂMERA DE 3,25; CAÇAMBA 
METÁLICA, CHAPA 26 (045mm). 

UND 100 

6 ENXADA 
ENXADA EM AÇO CARBONO LARGA 
COM CABO EM MADEIRA, 1,50 
METRO. 

UND 50 

7 PÁ DE BICO 
EM AÇO CARBONO; COM CABO EM 
MADEIRA 120 cm. 

UND 30 

8 MACHADO 
SOLDADO METÁLICO TAMANHO 2.0 
COM OLHO DE 58 x 30 mm E CABO 
EM MADEIRA DE 50 cm 

UND 10 

9 VASSOURÃO 
60 cm, TIPO PIAÇAVA E NYLON, 
CABO MAD PLAST 1,40m, 22mm, 
DIMENSÕES 60x6x8,5cm 

UND 300 

10 LIXADEIRA LÉTRICA 

TIPO ESMERILHADEIRA ANGULAR 
DE 4 ½" (115 MM), POTÊNCIA 800 
WATTS, 110V (APLICAÇÃO 
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM GERAL). 

UND 3 

11 SERRA MÁRMORE 

SERRA MÁRMORE TIPO MAQUITA; 
COM REGULAGEM PARA 
PROFUNDIDADE DE CORTE, 
REGULAGEM PARA CORTE EM 
ÂNGULO ATÉ 45°, KIT PARA 
REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 1240W, 
110v E VELOCIDADE13000 RPM.  

UND 
10 

 

12 
FURADEIRA DE 
IMPACTO 

FURADEIRA DE IMPACTO 
VELOCIDADE 750W, VARIÁVEL 
MADRIL ½”  

UND 
 

5 
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13 ESCADA EXTENSÍVA 

MODELO EXTENSÍVA VAZADO 
MOVIMENTADO POR UM 
CONJUNTO DE CORDA, ROLDANA 
E CATRACAS, DEGRAUS TIPO ”D”, 
19 DEGRAUS ÚLTEIS, ALTURA 
MAXIMA 6,00 METROS. 

UND 1 

14 
ESCADA 
MULTIFUNCIONAL 

ESCADA MULTIFUNCIONAL EM 
ALUMÍNIO 16 DEGRAUS, 4X4 COM 2 
PLATAFORMA. 

UND 1 

15 
CAVADEIRA 
MANUAL 

CAVADEIRA ARTICULADA COM 
CABO DE MADEIRA 1,80 METROS. 

UND 10 

16 SERRA CIRCULAR 

SERRA CIRCULAR DE MÃO DISCO: 
7 1/4" / 184 MM ROTAÇÃO: 6000 
MIN-1 EIXO: 5/8" POTÊNCIA DE: 
1,400 W. VISIBILIDADE ATRAVÉS DA 
PLACA-BASE FUNÇÃO SOPRO QUE 
MANTÉM A ÁREA DE CORTE LIMPA. 
PUNHO ERGONÔMICO PARECIDO 
COM O DE UM SERROTE, TRAVA 
DE EIXO PARA TROCAR O DISCO, 
BASE CHATA DO MOTOR PARA 
APOIAR A SERRA E TROCAR O 
DISCO, COM A CHAVE ALLEN OU 
SEXTAVADA PARA TROCA DO 
DISCO E CORTE ATÉ 90°. 

UND 3 

17 
VASSOURA 
METÁLICA 

VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL 

22 DENTES, COM CABO (RASTELO). 
UND 50 

18 PICARETA 
PICARETA COM PINTURA 

ANTICORROSÍVA, COM CABO DE 

MADEIRA DE 90CM. 

UND 50 

19 CHIBANCA 
CHIBANCA COM PINTURA 

ANTICORRISÍVA, COM CABO DE 

MADEIRA DE 90CM. 

UND 50 
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20 PÉ DE CABRA 
PÉ DE CABRA EM AÇO FORJADO ¾” 
X 60CM. 

UND 10 

21 ARCO DE SERRA 
ARCO DE SERRA, PARA SERRA  
TENSIONADA POR PORCAS 
BORBOLETAS. 

UND 20 

22 SERRA 
LÂMINA RIGIDA PARA ARCO DE 
SERRA MANUAL. 

UND 100 

23 BROCHA 
BROCHA RETANGULAR GRANDE, 
MEDIDAS: 20mmX76mmX190mm. 

UND 100 

24 LAVA JATO 

LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO 
1.200W, 110v, COM SISTEMA DE 
SEGURANÇA DE DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO, COM JATO D’ÁGUA 
AJUSTÁVEL, CONEXÕES DE 
ENTRADA E SAÍDA.  

UND 3 

25 TARRAXA 
TARRAXA 1/2“ EM AÇO CARBONO, 
PARA CANO DE PVC COM HASTE. 

UND 6 

26 TARRAXA 
TARRAXA 3/4” EM AÇO CARBONO, 
PARA CANO DE PVC COM HASTE. 

UND 6 

27 MANGUEIRA NÍVEL 
MANGUEIRA NÍVEL 5/16X1,3mm 
REFORÇADA. 

M 50 

28 MARTELO EM AÇO E CABO EM MADEIRA UND 30 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
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29 MOTOSSERRA 

DO MOTOR: CILINDRADA 59 cm3 / 

3.6 pol3;POTÊNCIA 2.9 kW / 3.9 
hp;VELOCIDADE EM VAZIO 2700 
rpm;VELOCIDADE MÁXIMA DE 
POTÊNCIA 9000 rpm;DIÂMETRO DO 
CILINDRO 47 mm / 1.85 pol;CURSO 
DO CILINDRO 34 mm / 1.34 
pol;SISTEMA DE IGNIÇÃO SEM 
AM50; MÓDULO DE IGNIÇÃO 0.3 mm 
/ 0.01 "VELA NGK BPMR7AESPAÇO 
DO ELETRODO 0.5 mm / 0.02 
"MODELO DO CARBURADOR 
HDA174VOLUME DO TANQUE DE 
COMBUSTIÍVEL 0.68 lit / 1.44 PINTA 
(EUA)VOLUME DO TANQUE DE 
ÓLEO 0.38 lit / 0.8 PINTA (EUA)TIPO 
DE BOMBA DE ÓLEO FLUXO 
AJUSTÁVELCAPACIDADE DA 
BOMBA DE ÓLEO 5-15 ml/min;                                                                                                                                                                  
EQUIPAMENTOS DE 
CORTE:COMPRIMENTO DO SABRE 
RECOMENDADO 33-50 cm / 13"-
20"VELOCIDADE DA CORRENTE À 
POTÊNCIA MÁXIMA 21.4 m/s / 70.21 
pés 

UND 5 

30 SERROTE EM AÇO SAE 1055, 16" UND 30 

31 TORQUES TORUES T13 (ARMADOR). UND 5 

32 
ALICATE DE 
PRESSÃO 

ALICATE DE PRESSÃO COM 
MORDENTE EM CROMO DE 12”, 
CORPO TODO NIQUELADO E 
CROMADO. 

UND 5 
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33 
ALICATE 
UNIVERSAL 

ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 
DE 8”. 

UND 5 

34 CORDA 
 CORDA SEMI ESTÁTICA TIPO 
BOMBEIRO (12 mm) 

M 100 

35 CONE  

DE SINALIZAÇÃO, 750 MM, 
REFLETIVO, COMPOSTO SINTÉTICO 
LARANJA E BRANCO, COM FENDAS 
PARA INSERÇÃO DE FITAS 
ZEBRADAS E ADAPTÁVEL A PLACA 
PRONTA 

UND 50 

36 FITA ZEBRADA 

ROLO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO 
PARA ISOLAMENTO, EM 
POLIETILENO, ZEBRADA, NÃO 
ADESIVA , PRETA E AMARELA, COM 
0,1 MM DE ESPESSURA E LARGURA 
7 CM 

UND 100 

37 CAVADEIRA RETA 
CAVADEIRA RETA SEM CABO 
(FERRO DE COVA). 

UND 30 

38 TALHADEIRA 
TALHADEIRA EM AÇO CHATO DE 
1/2". 

UND 10 

39 PUNÇÃO PUNÇÃO DE FERRO 1/2”. UND 10 

40 
LINHA PARA 
PEDREIRO 

LINHA PARA PEDREIRO 0,8MMX100M 
NYLON, (CARRETEL). 

UND 10 

41 PRUMO  
PRUMO PARA PEDREIRO N° 04 
(MADEIRA, LATÃO E CORDÃO). 

UND 05 

42 NIVEL DE MÃO 

ESCALA EM CENTÍMETROS E 
MILIMETROS. NIVEL COM 3 BOLHAS: 
HORIZONTAL, VERTICAL E 45º 
GRAUS 

UND 05 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA – FERRAMENTAL (LOTE 01) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

43 CHAVE GRIFO 

CHAVE GRIFO PARA TUBO EM AÇO 
ALTO CARBONO FORJADO, 
(TAMANHOS: 12”, 14” E 18”). UMA DE 
CADA. 

UND 03 

44 ENXÓ ENXÓ FORJADA COM ACBO. UND 10 

45 ESQUADRO  
ESQUADRO PARA CARPINTEIRO EM 
AÇO INÓX COMRIMENTO 30CM COM 
GRADUAÇÃO DE AMBOS OS LADOS. 

UND 10 
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46 
TESOURA PARA 
CORTA FERRO 

TESOURA PARA CORTA VERGALHÃO 
ATÉ 1/2". 
- LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS E 
FORJADAS EM AÇO ESPECIAL DE 
GRANDE RESISTÊNCIA, TRATADAS 
TERMICAMENTE POR INDUÇÃO.  
- CABOS PINTADOS E PROJETADOS 
PARA QUE SE EXECUTE UM MENOR 
ESFORÇO AO CORTAR.  
- EMPUNHADURA ERGONÔMICA, 
CABOS QUE GARANTEM 
SEGURANÇA NO TRABALHO. 

UND 02 

47 RÉGUA METALON 
RÉGUAL EM METALON DE ALUMÍNIO 
MEDINDO 40X20X0.95 (6MTS). 

UND 10 

48 
DESEMPENADEIR
A DE MADEIRA 

DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 
280X180mm. 

UND 10 

49 
DESEMPENADEIR
A DE AÇO 

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, 
FITA EM AÇO METALIZA SOLDADO E 
CABO EM MADEIRA LIXADA 
120X300mm. 

UND 10 

50 
ESPONJA PARA 
PEDREIRO 

BLOCO DE ESPUMA 230x130x80mm UND 50 

51 
LUVA DE 
VAQUETA 

CONFECCIONADA EM COURO 
VACUM TIPO VAQUETA  
POSSUI REFORÇO INTERNO NA 
PALMA; CANO CURTO E 
COMPRIMENTO DE 23 A 25CM. 

UND 100 

 
 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA – FERRAMENTAL (LOTE 01) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

52 ROÇADEIRA 

CILINDRADA 41.5 CM³ POTÊNCIA 1.5 
KW / 2.0 HP VELOCIDADE À 
POTÊNCIA MÁXIMA NO CORTE 6500 
RPM VELOCIDADE MÁXIMA DO 
MOTOR 12000 RPM CAPACIDADE DO 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,95L 
PESO SEM ACESSÓRIOS 7.2 KG 
CARACTERÍSTICAS: 

PROTEÇÃO NO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL ROBUSTA ALTO 
TORQUE BAIXO PESO BAIXO 
CONSUMO ÂNGULO DE 
TRANSMISSÃO: 35 GRAUS 
PROTETOR COMBINADO (TRIMER DE 

UND 30 
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NYLON + LÂMINA) CAIXA DE 
TRANSMISSÃO C/ IMÃ PARA O PINO 
LAMINA DE 2 PONTAS CARRETEL DE 
NYLON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA – MATERIAL (LOTE 02) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

01 ARAME RECOZIDO ARAME RECOZIDO BWG 18. KG 100 

02 CABO PP CABO PP FLEXIVEL 2X4mm M 500 

03 PREGO (2¹¹)  (2¹¹) PCT 
100K

G 

04 PREGO (2 ¹/²) (2 ¹/²) PCT 
100K

G 

05 PREGO (3x9) (3x9) PCT 
100K

G 

06 

TUBO DE PVC 
ÁGUA FRIA 

TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm (6 MTS). UND 300 

07 TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm (6 MTS). UND 300 

08 TUBO PVC ROSCÁVEL 1/2” (6MTS). UND 300 

09 TUBO PVC ROSCÁVEL 3/4” (6MTS). UND 300 
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10 

CONEXÕES PVC 
ÁGUA FRIA 

UNIÃO SOLDÁVEL 20mm. UND 150 

11 UNIÃO SOLDÁVEL 25mm. UND 150 

12 UNIÃO ROSCÁVEL 1/2”.    UND 150 

13 UNIÃO ROSCVÁVEL 3/4” UND 150 

14 LUVA SOLDÁVEL 20mm. UND 150 

15 LUVA SOLDÁVEL 25mm. UND 150 

16 LUVA ROSCÁVEL 1/2”.    UND 150 

17 LUVA ROSCÁVEL 3/4”.    UND 150 

18 CAP SOLDÁVEL 20mm. UND 100 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA – MATERIAL (LOTE 02) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

19 

 

CAP SOLDÁVEL 25mm. UND 100 

20 CAP ROSCÁVEL 1/2” UND 100 

21 CAP ROSCÁVEL 3/4“ UND 100 

22 VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA 18mmX50m UND 200 

23 
ADESÍVO 
PLÁSTICO 

ADESIVO PLÁSTCO PARA PVC 
BISNAGA DE 75g- INCOLOR 

UND 100 

24 FIO DE CORTE 
FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA 
3,0MM X 312M 

UND 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA 

EPI'S - (LOTE 03) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

1 

BOTA SETE LEGUA       

CANO LONGO (Nº 39 à 43) PAR 50 

2 CANO MÉDIO (Nº 39 à 43) PAR 50 

3 
BOTA DE 
SEGURANÇA 

BOTINA DE SEGURANÇA EM 
COURO COR PRETA, 
FECHAMENTO DE ELÁSTICO 
NA PARTE EXTERNA E 
INTERNA DO CANO (N°39 À 43) 

PAR 100 

4 COLETE 

COLETE DE SINALIZAÇÃO DE 
ALTA VISIBILIDADE, 
CONFECCIONADO EM TECIDO 
FLUORESCENTE 100% 
POLIÉSTER NA COR LARANJA, 
COMBINADO COM FAIXAS 
RETRORREFLETIVAS, 
FECHAMENTO FRONTAL EM 
ZÍPER. 

UND 50 

5 
CINTO PARA 
ROÇADEIRAS 

CINTO DE OMBRO DUPLO, A 
CONEXÃO POR TIRAS DE 
NYLON É FEITO POR UMA 
PEÇA PLÁSTICA REFORÇADA. 
COMPATÍVEL PARA QUALQUER 
MODELO DE ROÇADEIRA. 

UND 20 

6 MASCARA 
RESPIRADOR PURIFICADOR 
DE AR SEM MANUTENÇÃO, 

UND 500 
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DESCARTÁVEL, TIPO PEÇA 
SEMI FACIAL DOBRÁVEL, 
CLASSE PFF2; 

7 LUVA PEGMENTADA 

CONFECCIONADA EM MALHA 
DE ALGODÃO TRICOTADA EM 4 
FIOS COM PIGMENTOS DE PVC 
EM UMA FACE, ACABAMENTO 
EM OVERLOQUE. 

UND 500 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA 

EPI'S - (LOTE 03) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

8 

LUVA PVC  

CANO CURTO PAR 100 

9 CANO MÉDIO PAR 50 

10 CANO LONGO PAR 50 

11 AVENTAL DE RASPA 

VESTIMENTA DE SEGURANÇA 
TIPO AVENTAL 
CONFECCIONADO EM RASPA, 
TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO 
E NA CINTURA PRESAS POR 
MEIO DE FIVELAS PARA 
AJUSTE. APLICAÇÃO: NAS 
ROÇADEIRAS                                           

UND 30 

12 PROTETOR FACIAL 

COM VISEIRA ARTICULADA, EM 
ACRÍLICO ACETATO OU 
POLICARBONATO, PROTEGIDA 
POR PELÍCULA PROTETORA 
CONTRA ARRANHÕES 
INCOLOR, DIMENSÕES 190MM 
A 250MM DE LARGURA, 200MM 
DE ALTURA E 2,8 A 3,0 MM DE 
ESPESSURA; SUPORTE DA 
VISEIRA EM POLIETILENO, 
SEMI-RÍGIDO OU FIBRA 
VULCANIZADA, DE ALTA 
RESISTÊNCIA, INQUEBRÁVEL; 
COROA. 

UND 30 

13 
PERNEIRA DE 
SEGURANÇA 

PERNEIRA DE SEGURANÇA 
COM TALA BIDIN. 

UND 20 
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LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
URBANA EMERGENCIAL 

EPI'S - (LOTE 03) 

Nº ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT 

14 
PROTETOR 
AURICULAR 

ABAFADOR DE RUÍDOS, EM 
MATERIAL ATÓXICO, NÍVEL DE 
REDUÇÃO 21dB. 

CX 2 

15 
ÓCULOS DE 
SEGURANÇA 

DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO, 
CONFECCIONADO TODO EM PVC, 
TRANSPARENTE, COM SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO 

UND 100 

16 CAPA DE CHUVA 

VESTIMENTA DE SEGURANÇA CO 
CAPUZ, EM TELA DE POLIÉSTER 
REVESTIDA DE PVC EM UMA DAS 
FACES, FECHAMENTO FRONTAL 
ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES DE 
PRESSÃO DE PLÁSTICO E 
COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA 
ELETRÔNICA 

UND 50 

17 
CINTO DE 
SEGURANÇA 

CINTO DE SEGURANÇA TIPO 

PARAQUEDISTA COM TRAVA QUEDA, 

EM FITA DE POLIÉSTER.  

 AJUSTES ATRAVÉS DE 

FIVELAS DUPLAS DE AÇO: UMA 

LOCALIZADA NO SUSPENSÓRIO, 

DUAS NA CINTURA E DUAS NAS 

PERNAS.  

 CINCO MEIA ARGOLAS EM AÇO 

FORJADO BICROMATIZADO: UMA 

DORSAL E UMA PEITORAL PARA 
RETENÇÃO DE QUEDAS, UMA 

UMBILICAL PARA SUSPENSÃO E 

DUAS LATERAIS CURVADAS PARA 

POSICIONAMENTO. 
 

UND 05 

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
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60 
CAPACETE DE 
SEGURANÇA 

CAPACETE EM PLÁSTICO, COM 
FENDAS LATERAIS (SLOT PARA 
ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS); 
POSSUI DOIS TIPOS DE SUSPENSÃO, 
UMA COMPOSTA DE CARNEIRA 
INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA 
ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA 
DE POLIÉSTER E COROA COMPOSTA 
DE DUAS CINTAS COM REGULAGEM 
DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE 
SIMPLES, A OUTRA SUSPENSÃO 
POSSUI COROA COMPOSTA DE 
DUAS CINTAS CRUZADAS 
MONTADAS EM QUATRO "CLIPS" DE 
PLÁSTICO E REGULAGEM DE 
TAMANHO ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRA, COM JUGULAR; 
CLASSE A. 

UND 50 

 
4 - DA ENTREGA 

4.1 A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP, localizada na Travessa Lucena de Azevedo 
nº 10 – Bairro: Daniel – STN/AP, CEP: 68.926-084. 
 
5 - DA VALIDADE DOS MATERIAIS 

 
5.1 Os materiais deverão ter validade do fabricante de no mínimo 12 

(doze) meses, quando do momento da entrega do material. 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1 Disponibilizar todos os meios para execução do contrato; 
6.2 Informar o local para entrega dos produtos; 
6.3 Notificar por escrito a CONTRATADA nas ocorrências de 

eventuais imperfeiçoes nos materiais entregues, se estão nos padrões fixados neste 
(TR), no prazo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento, nos termos do item 12. 

6.4 A CONTRATANTE representada por seu fiscal realizará 

verificações solicitadas por escrito, obrigando a CONTRATANTE a fornecer todos os 
detalhes necessários de forma imediata; 

6.5 Rejeitar no todo ou em parte o fornecimento prestado em 
desacordo com o objeto, devendo a CONTRATADA promover as suas expensas as 
correções que se fizerem necessárias, quando constatados vícios, defeitos ou 
incorreções no cumprimento do objeto contratado; 

6.6 Emitir boletim de Inspeção de materiais (IBM) registrando todos 
os fatos referentes ao controle de qualidade, tais como aprovações, rejeições e 
omissões; 
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6.7 Acompanhar, também, os prazos estabelecidos para entrega dos 

mesmos e da apresentação das faturas, notificando a contratada, por escrito, 
quaisquer reclamações ou solicitações havidas;  

6.8 Certificar as notas fiscais correspondentes e encaminha-las 
imediatamente ao setor Financeiro da PMS após constatar o fiel cumprimento das 
obrigações contidas neste instrumento; 

6.9 Elaborar e atestar a Autorização de Fornecimento de Material, 

correspondente a quantidade de material fornecido. 
6.10 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no 

contrato. 
 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

7.1 Além de outras exigências previstas na legislação e deste 
instrumento de (TR), são obrigações da CONTRATADA: 

7.1.1 Dispor pra sua conta de ferramentas e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC); 

7.1.2 Arcar com todas as despesas decorrentes da execução de 
serviços, CASO NECESSÁRIO, tais como: 

 
         a) Locomoção de pessoal técnico; 
         b) Seguro de Acidentes; 
         c) Impostos; 
         d) Contribuições previdenciárias; 
         e) Encargos Trabalhistas; 
         f) Encargo Fiscal; 
         g) Demais despesas necessárias à execução do contrato; 

 
7.2 Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e 

seus componentes, que tenha dado causa pra ocasião na entrega do objeto. 
7.3 Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado 

se realize com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; 

7.3 Providenciar imediatamente a correção das deficiências 
apontadas pelo fiscal do contrato quanto ao fornecimento do material solicitado; 

7.4 Manter durante toda execução do objeto contratado, todas as 
condições de habilitação e qualificação financeira da licitação em compatibilidade 
com as obrigações assumidas neste ajuste, informando a SEMOP sobre ato ou fato 
que venha modificar as condições iniciais de habilitação; 

7.5 Acatar imediatamente as determinações por escrito exigidas pelo 
fiscal do contrato quando do fornecimento do objeto solicitado. 

7.6 Garantir a qualidade, conformidade e adequação dos materiais 
as especificações solicitadas pela SEMOP, conforme normas NBR’S 51/01 E 6954-
89; 

7.7 Assumir todos os riscos do negócio referente ao fornecimento do 

material solicitado; 
7.8 Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, bem como 

transporte, carga e descarga até o local da entrega informado pela CONTRATANTE, 
arcando com os riscos e custos decorrentes, bem como os prejuízos advindos de 
eventual mau acondicionamento dos materiais. 
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8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias 

após a Entrega do Objeto, conforme Nota Fiscal/Fatura, discriminada de acordo com 
fornecimento atestada pelo fiscal do contrato – Servidor da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços urbanos – SEMOP. 

8.2 O pagamento será creditado em favor do prestador de serviços 

através de ordem bancaria, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo 
para isto, ficar explicitado no nome, número da agencia e o número da conta em que 
deverá ser efetivado o credito. 

8.3 O pagamento será efetuado com a apresentação das seguintes 

certidões: 
        a) Fiscais Federais;  
        b) Estaduais;                           
        c) Municipais; 
        d) Certidão de Regularidade do FGTS; 
        e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Negativa de 

Débitos Previdenciários. 
 

9 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

9.1 O CONTRATO terá vigência de 12 (DOZE) meses a contar da 
assinatura do respectivo contrato ou Instrumento Equivalente. 

 
10 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
 

10.1 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para o objeto 

contratado nos termos do Código Civil Brasileiro; 
10.2 A guarda e vigilância dos materiais recebidos serão de 

responsabilidade da SEMOP; 
 

11 - SANÇÕES  
 

11.1 O atraso injustificado no fornecimento do objeto do contrato 
sujeitará o contratado as seguintes penalidades; 

 
g) Advertência por escrito; 
h) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do 

contrato por dia de atraso; 
i) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 
j) suspensão temporária de participação em licitação impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
k) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração, 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos; 

l) Sanções de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
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a Administração Pública poderão também ser aplicadas as empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

f.1) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
f.2) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
f.3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) A causa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. Sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

 
12 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO 
 

12.1 O prazo de entrega do material será de até 05 (cinco) dias a 
partir a solicitação da Secretaria de Obras – SEMOP, conforme a demanda da sua 
aplicabilidade. 

 
12.2 Após recebido, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com a especificação, a SEMOP terá um prazo de até 05 
(cinco) dias para avaliar a qualidade do objeto. Não havendo reclamação/devolução, 
o recebimento será considerado definitivo. 
 

 
13 - DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

13.1 - Declaramos que este Termo de Referência está de acordo 

com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.769/2005, Decreto nº 

3.013/2015 e legislação em vigor. 

 

14 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

14.1 Elaboração: 

Nome: Adalmilton da Rocha Martins 

Cargo/Setor: Coordenador de Manutenção Urbanística - SEMOP/PMS 

Decreto nº 044/2019-PMS 

Assinatura: ___________________________________ 

 

15 - AUTORIZAÇÃO DO GESTOR 
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Santana-AP, 14 de Junho de 2019. 

 

 
Juscelino Paulo Alves da Silveira 

Secretário da SEMOP/PMS 
Decreto nº 310/2017-PMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       ANEXO II 
 

 
MMOODDEELLOO  DDEE  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO    

  
 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................................................... ........................., portador(a) 
da Cédula de Identidade n. ................................................................................... e CPF n. 
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..................................................................................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Santana, na modalidade de Pregão, sob o n.º 003/2019 - CPL/PMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
...................................................................................., CNPJ nº ..... .............................................................................., bem 
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame 
 
 
 
 

.................................., ............ de ....................... de 2019. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 
 
 

_______________________________________________ 
Nome do dirigente da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ANEXO III 
 

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: 
_________________________________ 
_________________________________ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
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PROCESSO N.º 4325/2019 - CL - PMS 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00X/2019 
 
 
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 ENTREGA DOS OBJETOS.  
 
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 entrega dos objetos, nos termos do presente Edital. 
 
 
6 -  DADOS BANCÁRIOS 
 
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. 
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   Santana, ..... de ............................ de 2019. 

 
 
 
        
 _________________________________________ 
 - 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

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 Presencial n.º 00X/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). 
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Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VI 
  

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 Presencial nº XX/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Presencial nº 0/2019 – 003/PMS, foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
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indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº XX/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 003/2019 – CL/PMS  não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 
____/2019. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 003/2019 – CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 003/2019 – 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 Presencial nº 003/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 003/2019 – 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. 
 
 
 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE I - PROPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VII 
 

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 Presencial nº ______/2019 – CL/PMS, 

sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 
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(....) 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. 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTÁ DENTRO DO ENVELOPE I - PROPOSTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ____/2019 
 
 
PROCESSO n.º. 4325/2019 - SEMOP/PMS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP n.º 00X/2019 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezenove, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, por intermédio da 
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_________________________________________ (ÓRGÃO GERENCIADOR), situada na Av. _________________, CEP 

_______ na Cidade de Santana, Estado do Amapá, representada neste ato representado pela Exmo. Secretário Municipal 

de desenvolvimento economico e ecoomia solidária – 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 PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º ______/2019 - 

SEMOP/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 item, 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 PRESENCIAL 

SRP nº _____/2019, 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 Desenvolvimento Econômico e Econômia Solidária – SEMOP, 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 Obras- SEMOP. 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

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

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 
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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 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 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 Obras- SEMOP 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. 

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. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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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. Entregar os objetos 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 Secretaria Municipal de 

Obras- SEMOP; 

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. Entregar os objetos no prazo estipulado no termo de referencia, após emissão de Empenho; 

8.1.5. Entregar à Secretaria Municipal de Obras- SEMOP 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. 

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 Obras- SEMOP, 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 objetos 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. Entregar os objetos nos termos descritos no Termo de Referencia após a entrega da nota de empenho emitida pela 

Secretaria Municipal de Obras- SEMOP; 

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:______________________________________ 
TELEONE:______________________________________ 
REPRESENTANTE:__________________________________   
E-mail:_____________________________________________  

Item  Objeto  Und Qtd Marca  Valor registrad 
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  
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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; 
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 objetos será baseado em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os 
elementos necessários à discriminação e determinação dos objetos efetivamente entregues; 
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 entrega dos objetos 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 DE ENTREGA DOS OBJETOS 

13.1. Os objetos deverão ser entregues 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 
SEMOP-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 entrega dos obejtos; 
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 De Obras – SEMOP /PMS; 
14.7 – A Secretaria Municipal de De Obras – SEMOP /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 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.  
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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 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 

Secretário Municipal de De Obras – SEMOP /PMS 

 

 

_______________________________ 

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

 

 

Empresa Registrada 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

 

 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 
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