
 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2019- CL/PMS. 

Processo nº 8190/2019–SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC 
 

I - PREÂMBULO: 
 

1.1 A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS e este Pregoeiro e 
equipe de apoio designados pelo Decreto 0369/2019 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará 
LICITAÇÃO por meio de REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 
de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 
2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de novembro de 2009, Decreto Estadual 3.182 de 02 de Setembro de 2016 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. 

 
 

Inicio do Acolhimento das Propostas:        04/10/2019, às 08h00min (Horário de Brasília). 
Término do Acolhimento das Propostas:    29/10/2019, às 08h00min (Horário de Brasília). 

 
Abertura para Lances:      29/10/2019. As 09h00min (horário de Brasília) 

 
Nº da licitação no Licitacoes-e : 787472 

 
   

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

II – DO OBJETO 

 
2.1 A presente licitação tem como objeto  o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de CESTAS 

BÁSICAS para a  Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC/PMS, com previsão para 12 

(doze) meses. De acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo a este 

Edital. 

2.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.000 

CESTAS 
BÁSICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM QUANT PRODUTOS 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01 
2 UN 
POR 

CESTA 

ARROZ – longo fino polido tipo 1, sem glúten, 
cor branca, sem sujidades, sem parasitas, larvas 
e bolores e apresentando grãos íntegros e soltos 
após o cozimento, contendo no mínimo de 90% 
de grãos inteiros e com valor nutricional na 
porção de 50g contendo no mínimo de 37g de 
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras. 
Na embalagem deverá constar impresso uma 
tabela de informações nutricionais e valores 
calóricos, lote, data de fabricação e validade. 
 

3,50 14.000,00 

02 

 
2 UN 
POR 

CESTA 

FEIJÃO RAJADÃO – tipo 1, limpo, 1ª qualidade, 
constituído de mínimo 0% de grãos inteiros e 
íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente, tamanhos e formatos naturais, 
limpos e secos, não apresentando corpos 
estranhos, livres de parasitas e sujidades. Valor 
nutricional em 100gr: 22g de proteína, 1,6g de 
lipídios e 60,8g de carboidratos. Na embalagem 
deverá constar impresso uma tabela de 
informações nutricionais e valores calóricos, 
lote, data de fabricação e validade.  

7,73 30.933,33 
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2.000 

CESTAS 
BÁSICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03 
 
 

1 UN 
POR 

CESTA 

FUBÁ DE MILHO – pacote contendo 500g, 
submetido a processos de maceração, 
secagem, moagem, peneiração, e laminação 
adequados e isentos de sujidades. Na 
embalagem deverá constar impresso uma tabela 
de informações nutricionais e valores calóricos, 
lote, data de fabricação e validade.  

1,73 3.466,67 

 
04 

2 UN 
POR 

CESTA 

FARINHA DE MANDIOCA – da região, torrada, 
1ª qualidade, seca, fina, branca. Composição 
Nutricional mínima: 82% de carboidratos e 
320kcal. Na embalagem deverá constar 
impresso uma tabela de informações nutricionais 
e valores calóricos, lote, data de fabricação e 
validade.  

3,65 14.66,00 

 
 
 

05 

 
 

2 UN 
POR 

CESTA 

AÇÚCAR – tipo refinado, cor clara, contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato por porção, deverá 
ser fabricado de cana de açúcar livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasitos e de detritos animais ou vegetais, sem 
umidade e sujidades. Deverá constar impresso 
uma tabela de informações nutricionais e valores 
calóricos, lote, data de fabricação e validade.  
 

2,67 10.666,67 

 
 

06 

 
2 UN 
POR 

CESTA 
 

CAFÉ TIPO MOÍDO, torrado, extra, pacote 
contendo 250g, embalagem aluminizada interna 
e externamente, embalado a vácuo, contendo 
selo ABIC. Deverá constar impresso uma tabela 
de informações nutricionais e valores calóricos, 
lote, data de fabricação e validade.  

5,73 22.933,33 

 
 
 

07 

 
 
 

1 UN 
POR 

CESTA 
 

ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO 
COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS – 
embalagem de 400g. O produto não poderá 
conter glúten, óleo ou gordura vegetal 
hidrogenada, corantes artificiais e/ou 
aromatizantes artificiais. O produto deverá ser 
elaborado de acordo com o Regulamento 
Técnico para Condições Higiênicos Sanitárias e 
de Boas Práticas de Fabricação para 
Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 
Deverá constar impresso uma tabela de 
informações nutricionais e valores calóricos, 
lote, data de fabricação e validade.  

5,50 11.000,00 

 
 
 

08 

 
 

2 UN 
POR 

CESTA 
 

LEITE EM PÓ INTEGRAL – pacote contendo 
400g. Produto obtido por desidratação do leite 
de vaca integral e apto para a alimentação 
humana, mediante processos tecnologicamente 
adequados. O produto deverá ser elaborado de 
acordo com o Regulamento Técnico para 
Condições Higiênicos Sanitárias e de Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 
Deverá constar impresso uma tabela de 
informações nutricionais e valores calóricos, 
lote, data de fabricação e validade. 

9,50 38.000,00 

 
 
 

09 

1 UN 
POR 

CESTA 

BISCOITO – doce, pacote com 400g, a base de 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico/gordura vegetal/açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 

4,50 9.000,00 
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2.000 
CESTAS 
BÁSICAS 

bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes ácido láctico e aromatizante. Deverá 
constar impresso uma tabela de informações 
nutricionais e valores calóricos, lote, data de 
fabricação e validade.  
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1 UN 
POR 

CESTA 
 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
– Ingredientes: farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal 
refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina 
de soja, fermentos químico bicarbonato de 
sódio, amido de milho. Embalagem primária em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 400g com dupla embalagem. Deverá 
constar impresso uma tabela de informações 
nutricionais e valores calóricos, lote, data de 
fabricação e validade.  

3,67 7.333,33 

 
11 

 
2 UN 
POR 

CESTA 
 

MACARRÃO ESPAGUETE – pacote com 500g. 
Composição nutricional: Máximo 76gr de 
carboidratos. Na embalagem deverá constar 
impresso uma tabela de informações nutricionais 
e valores calóricos, lote, data de fabricação e 
validade.  

3,10 12.400,00 

 
 

12 

 
 

1 UN 
POR 

CESTA 
 

FARINHA LÁCTEA – Ingrediente: farinha de 
trigo torrada, açúcar, leite em pó integral, sal, 
mistura minerovitamínica (vitamina C, ferro, 
niacinamida, vitamina E, ácido pantotênico, 
vitamina B6, B2, b1, ácido fólico e vitamina 12) 
aroma natural reforçado de baunilha. 
Embalagem plástica contendo 230g, impresso 
uma tabela de informações nutricionais e valores 
calóricos, lote, data de fabricação e validade.  

6,77 13.533,33 

13 
2 UN 
POR 

CESTA 

ÓLEO DE SOJA – produto derivado de soja 
comestível e refinado de 900ml. Deverá constar 
impresso uma tabela de informações nutricionais 
e valores calóricos, lote, data de fabricação e 
validade.  

4,43 17.733,33 

 
 
 
 
 
 

14 

2 UN 
POR 

CESTA 

SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL – lata de 
125g – Sardinha em conserva, eviscerada e 
descamada, livre de nadadeiras, cauda e 
cabeça; contendo água de constituição, sal e à 
base de óleo como líquido de cobertura. O 
produto deverá ser elaborado de acordo com o 
Regulamento Técnico para Condições 
Higiênicos Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. O 
peixe sardinha deverá ser armazenado em uma 
embalagem apropriada de metal que tenha um 
mecanismo de abertura através de chaveta ou 
“easy open” (abertura fácil pelo funda da lata) de 
maneira que ofereça a máxima segurança ao 
usuário (consumido) na abertura da embalagem 
e no exterior deverá constar impresso uma 
tabela de informações nutricionais e valores 
calóricos, registro de inspeção do ministério da 
agricultura, lote, data de fabricação e validade.  

3,33 13.333,33 

  CARNE BOVINA EM CONSERVA – desfiada, 5,47 21.866,67 
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15 

 
2 UN 
POR 

CESTA 
 

salgada, purada dessecada, embalada a vácuo, 
embalagem com 500g. Deverá constar impresso 
uma tabela de informações nutricionais e valores 
calóricos, registro de inspeção do ministério da 
agricultura, lote, data de fabricação e validade.  

TOTAL 240.800,00 

 
2.3 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site “www.licitacoes-e.com.br” do Banco do 
Brasil S/A e as especificações técnicas constantes neste documento - prevalecerão sempre as descrições deste edital e 
seus anexos. 
2.3. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços para esse procedimento, conforme previsão art 3º Inciso II do 
Decreto 3.182 de 02 de Setembro de 2016. 

2.3.1. O Registro de Preços será formalizado após a homologação da Ata de Registro de Preços, na forma da minuta 
constante do Anexo VII, deste Edital.  
2.3.2. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no Edital, seus Anexos e nas propostas apresentadas.  
2.3.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do Decreto Estadual n.º 
3.182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.º 8.666/93) 

 
III – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  

 
3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

3.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até vinte e quatro horas. 

3.3.  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; 

3.4. 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, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no seguinte endereço: cpl_santana@hotmail.com  

3.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, no campo 

“DOCUMENTOS”.  

 

IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. 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. 

d) Estar de acoro com Artigo 47, inciso I da Lei Complementar 123/2002. 

4.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 

4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

4.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou 

em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  

b) empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de 

licitar e contratar com a administração pública e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 

8.666/93. 

mailto:cpl_santana@hotmail.com
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4.4. Consideram-se Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) aptos à participação no presente certame, 
àqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º123/2006 e o Decreto Federal n.º 
8.538/2015.  
4.5. Aplica-se-á a presente licitação o tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas e/ou Empresas de Pequeno 
Porte, com exclusividade de participação para Microempresas – ME e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, a depender 
do item disputado.  
4.6. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos termos do art. 3º, 
incisos I e II, da Lei Complementar n.º 123/2006, são considerados:  
4.6.1 Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).  
4.6.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais).  
4.6.3. Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas previsto na Lei Complementar n.º123/2006, incluído o 
regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma legal, para nenhum efeito legal, a Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP):  
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba 
tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 123/2006;  
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006; 
 

V - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 

“www.licitacoes-e.com.br”; 

5.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 

junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 

5.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente 

justificada. 

5.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à PMS ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
5.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subseqüente encaraminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

5.6.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso Identificado”. 

 
VI - DA PROPOSTA  

 
6.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico “www.licitacoes-e.com.br”, até a data e 

horário marcado para abertura das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas; 

6.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

6.3. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma DETALHADA e 

com a descrição COMPLETA do material a ser fornecido. Caso a descrição completa ultrapasse o numero de caracteres 
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disponíveis pelo sistema, deverá ser anexado à proposta documento com a referida totalidade da descrição, desde que não 

haja qualquer forma de identificação da empresa licitante. Devendo considerar o preço do item, prazo de validade da 

proposta, bem como os valores unitários e totais consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, 

com no máximo duas casas decimais, bem como ser redigida em língua portuguesa,  sob pena de desclassificação da 

proposta; 

6.4. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, termos como “conforme edital” ou “conforme termo de 

referencia” ou ainda termos similares a estes, devendo a descrição estar em acordo com o item 6.3, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

6.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de responsabilidade social, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da realização do serviço. 

6.6. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias contados da data de abertura da sessão pública. 

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

6.8. Até a abertura da proposta, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.9. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

VII - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE, observado as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos.   

 

VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, e será 

conduzida pelo Pregoeiro, com a utilização da sua chave de acesso, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

 
IX – ENVIO DE ANEXOS E AMOSTRAS 

 

9.1. Quando solicitado, a licitante deverá enviar anexos que possibilitem a melhor avaliação dos documentos já enviados,  

no prazo de até 30 (trinta) minutos, ou sendo solicitado pelo Pregoeiro deverá enviar amostras no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

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

9.3. Não serão aceitas cópias das especificações deste edital, como se fossem especificações dos produtos ou serviços; 

9.4. A convocação de anexos e amostras serão feitas no decorrer da sessão, momento em que o Pregoeiro selecionará na 

tela do sistema, o fornecedor convocado ou ainda por outros meios a serem informados via chat; 

9.5. Poderá o pregoeiro, mediante pesquisa por meio da internet, verificar a compatibilidade de eventual serviço ofertado 

pela licitante com o exigido no Anexo I deste edital. 

9.6. Ocorrendo a possibilidade prevista no subitem anterior, o pregoeiro dispensará a licitante da apresentação de seus 

anexos encontrados por meio da internet. 

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

 
X – DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes; 

10.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de lance; 
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XI - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

11.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes; 

11.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de lance; 

 
XII - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 
12.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

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

12.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema; 

12.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema; 

12.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante; 

12.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 

12.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances; 

12.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência; 

12.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário que será dado prosseguimento à 

sessão pública; 

 
XIII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

 

13.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível 

aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

13.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio: www.licitacoes-

e.com.br. 

 
XIV - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS 

 
14.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº. 123/2006 e 

alterações e da Lei Municipal nº 1.189/2017, o licitante sediado no Município de Sanatana, deverá solicitar via sistema o 

direito de preferencia, conforme art. 3º, inciso I,  da Lei Municipal nº 1.189/2017, ou o pregoeiro poderá convoca-los  para 

usufruirem do direito que a Lei preconiza. 

14.2 Terminada a etapa de lances o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 

sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste edital; 

14.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes; 

14.4. Se ao fim da fase de aceitação a divisão do valor global pelo quantitativo do item não for exata, serão consideradas as 

duas primeiras casas decimais, ficando o pregoeiro autorizado a fazer este ajuste de dízimas; 

14.5. Quando necessário, o ajuste de dízimas ocorrerá por meio do campo destinado à negociação de valores ou de 

adjudicação, sendo tal procedimento devidamente justificado pelo Pregoeiro. 

 
XV – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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15.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para a contratação. 

15.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por ITEM apresentado. 

15.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, encaminhar a 

proposta de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico; 

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

proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

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

 

XVI - DA HABILITAÇÃO 
 
16.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço, o 
Pregoeiro, expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados 
neste item do Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no prazo máximo de 02 
(duas) horas, sob pena de inabilitação, através do sistema licitações-e.com.br, ou ainda: 
16.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o endereço eletrônico 

cpl_santana@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico e do nome do 

Pregoeiro. 
16.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante arrematante, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanções que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
I) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria – Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

 
II) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

III) No Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, como impedidas ou suspensas; 
III) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
IV) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
V) Constatada a existência de sanções em qualquer esfera, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
 
16.3. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 3°, da Lei 

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 

43, Lei Complementar n° 123/2006). 

16.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de 

pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial, corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

16.5. A não regularização da documentação fiscal, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes 

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

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

16.6.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em 

nome da licitante e com o número do CNPJ; 

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

mailto:cpl_santana@hotmail.com
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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16.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

16.6.4 Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório 
16.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação: Habilitação Jurídica: 

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

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

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

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

 

Habilitação Jurídica: 

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

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

III - Prova de regularidade perante: 

a) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, na forma 

prevista pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751/14 de 02 de outubro de 2014. 

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

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

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

negativa CNDT. 

 

Qualificação Técnica: 

I – Quanto a qualificação técnica, exigir-se-á: 
a) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, pertinente e 
compatível com o objeto ora licitado; 
II -A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, caso o pregoeiro julgue necessário.     
 
Qualificação Econômico-Financeira: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 

II - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, mencionando 

expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se encontram transcritos e o número do registro do livro na 

Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses tomando-
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se como base a variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP - DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir na data da apresentação da proposta:  

II.II - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial ou;  

b) publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;  

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 

do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada 

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para 

confronto pela Comissão de Licitação e Cadastro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de 

Abertura e de Encerramento do Livro em questão;  

II.III- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de 

Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;  

II.IV - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante;  

II.V - A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis:  

II.V.I – Índice de Liquidez Geral 

 

 Liquidez Geral   Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo   = ≥ 1, 

             Passivo Circulante + Exigível a longo prazo  

 

II.V.II – Índice de Solvência Geral  

 

Solvência Geral    ____________Ativo Total                                = ≥ 1,0  

                Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

II.V.III – Índice de Liquidez Corrente 

 

 Liquidez Corrente __Ativo Circulante       = ≥ 1,0  

     Passivo Circulante 

 

II.V.IV – Índice de Grau de Endividamento 

 

Grau de Endividamentos    Passivo Circulante + Exigivel  a Longo Prazo  = ≤ 1,0  

                                        Ativo Total 

II.VI - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. Caso o memorial 

não seja apresentado, o pregoeiroou a quem este designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos.  

II.VII – As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens II.V.I a II.V.III e >1 para o item II.V.IV deverão 

comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio líquido 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, relativamente à data de apresentação da 

proposta, permitida a atualização para esta data através de índices oficiais;  

II.VIII - A boa situação financeira a que se refere o item acima estará comprovada na hipótese de o licitante comprovar que 

possui Patrimônio Líquido igual ou superior correspondente a 10% do valor final de sua proposta, ou seja, após a 

negociação de preços. 

 

Documentação Complementar: 

I) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trDeclaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99)- ANEXO IV ; 

II) Declaração de Elaboração da Proposta – ANEXO V; 
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III) declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Eequeno Porte – ANEXO VI; 

IV) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos deverá estar credenciado para este fim e 

comprovar esta condição se o pregoeiro assim exigir 

 

XVII - DO ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

17.1. Os originais ou cópias a serem conferidas com original nesta Prefeitura de toda documentação enviadas por e-mail ou 

sistema deverão ser encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação, via 

sistema, à CL/PMS, Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - 

Amapá CEP: 68928-060, Pregão Eletrônico nº. XXX/2019 – CL/PMS, Att. XXXXXXXXXXXXXXXXXX– Pregoeiro. 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Eletrônico SRP n° XXX/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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP n° XXX/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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

17.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 

anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades; 

17.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada VENCEDORA; 

17.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio e será anexada ao processo. 

 

XVIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
18.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam na Lei orçamentaria do ano 
de 2019.  
 

XIX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

19.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando 

IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 01 (uma) hora após a declaração do vencedor, sua intenção com a 

síntese das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 

razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005; 

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

recursos e de contra razões; 

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

suspenso. 

19.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 1 (uma) hora após a declaração do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

19.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
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19.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

19.7. 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-PMS, no horário de expediente das 

08h às 14h, localizada na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento 

também adotado para os pedidos de impugnação; 

19.8. 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; 

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

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

e homologará o procedimento licitatório. 

 
XX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

20.1. 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; 

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

homologará o procedimento licitatório. 

 

XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

21.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da 
sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referencia, anexo I do Edital 
e, ainda: 
 
21.2 Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros;  
 
21.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato;  
 
21.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
 
21.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 
 
21.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc.; 
21.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE 
 

XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

XXIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

 
23.1.Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante adjudicatária será convocada para firmar a Ata de Registro 
de Preços - ARP, conforme minuta constante no Anexo VII deste edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena 
de decair do direito a ter o seu preço registrado.  
23.2.Será incluído, na respectiva ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou os serviços com preços 
iguais ao da licitante vencedora do certame, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, bem como a 
localidade onde serão prestados os serviços, em consonância com o inciso I e alíneas do art.13 do Decreto Estadual n.º 
3.182/2016.  
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23.3.O prazo fixado no item 23.1 poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja 
apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, ocorrendo motivo justificado e aceito pela Central de Licitações 
e Contratos – CLC/PGE. 
23.4.O prazo de validade da ARP será de até 12 (doze) meses, a contar de sua publicação, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei n.º 8.666/93. 
23.5.É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a ARP, no prazo e condições estabelecidos, convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 7º da Lei n.º 
10.520/2002. 
23.6.A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os 
requisitos de publicidade. 
23.6.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido no item 23.1, 
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 
23.7.Os preços consignados na Ata de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de sua vigência, 
ressalvando-se o disposto no art.19 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 
23.8.A Contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelos órgãos participantes, constantes no item 4.2, 
por intermédio do instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, conforme o 
disposto no art. 62 da Lei n.º 8.666/93, emitida após a autorização de compra pelo órgão gerenciador da ata. 
23.9.Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do procedimento 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual n.º 
3.182/2016. 
23.10. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior 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. 
23.11. 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 órgão participante, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
23.12. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, inclusive o acréscimo de que o § 
1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 trata. 
 

XXIV – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/PRODUTOS E MERCADORIA  

24.1 Conforme descrito no Item 8, Item do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXV – DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

25.1 Conforme descrito no Item 11 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XXVI – DO PAGAMENTO 

 

26.1 O pagamento será realizado, e até 30 dias após a efetiva entrega dos materiais, contra a apresentação da nota fiscal, 

devidamente atestada, por escrito pelo setor competente da contratante, condições indispensáveis para o pagamento. 

 

XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL 

27.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Santana - PMS poderá emitir nota de 
empenho, pedido de compra ou firmar contrato específico com o proponente vencedor, visando a execução do objeto desta 
licitação. O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da convocação, para retirar a Nota de 
Empenho, Pedido de Compra ou assinar o Contrato/Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura 
Municipal de Santana - PMS. A recusa injustificada do concorrente vencedor em retirar a Nota de Empenho, Pedido de 
Compra ou assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido, sujeitá-lo-á à aplicação da penalidade de suspensão 
temporária pelo prazo de até 12 (doze) meses. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar 
procuração específica, devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em 
nome da empresa. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da situação do proponente 
vencedor junto ao Cadastro de Fornecedores. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 
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XXVIII - DAS SANÇÕES  

 

28.1 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. 

28.2 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. 

 

XXIX - DAS PENALIDADES 

29.1 – Sanções relativas ao Contrato: 

29.1.1 - Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 

a)  Advertência; 

b) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 

estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;  

29.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Econômia 

Solidária, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, a licitante que: 

 

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

b) Não manter a proposta, injustificadamente; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

 

29.3 - Se a licitante não comprovar as condições de habilitação no ato da contratação, não apresentar a documentação 

exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de Contrato em até 05 

(cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra(s) licitante(s), sucessivamente desde que respeitada à 

ordem de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilita-tórios e feita a negociação, assinar o 

Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

29.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, 
mediante ato da Administração, devidamente justificado. 
29.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
XXX - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

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

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

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

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

XXX - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  
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30.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

30.4. 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. 

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

os atos a que ela se estende. 

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

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

30.6.1. 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. 

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

 

XXXI – DOS ANEXOS 

 
31.1 - São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I  - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de proposta; 

ANEXO III - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV - Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

ANEXO V –  Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP; 

ANEXO VI - Minuta da ata de registro de preços 

ANEXO VII - Minuta de contrato 
 

XXXII - DO FORO 

 

32.1. 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, xxx de xxxx de 2019. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pregoeiro 

xxxxxxxxxx 
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TERMO DE REFERENCIA  
1. OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, para suprir as 
demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 
SEMASC, dentro dos critérios e parâmetros do CRAS, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.  
 
02 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
2.1. Justifica-se a presente contratação, levando em consideração as necessidades enfrentada pelas famílias em situação 
de vulnerabilidade social e o dever do Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - 
SEMASC, conceder beneficio eventuais, através de políticas públicas de assistência social, conforme dispõe a Lei Municipal 
nº 290/1996- PMS, Lei 8.742 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06 
de julho de 2011, que integram o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, garantindo, assim temporariamente, a 
segurança alimentar básicas dessas famílias, bem como garantir outros benefícios previstos na Constituição Federal.  
 
03 – DOS QUANTITATIVOS 
 

ÍTEM 
 

QUANT 
 

PRODUTOS 
 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
4.000 Kg 
 

ARROZ – longo fino polido tipo 1, sem glúten, cor branca, sem sujidades, sem parasitas, 
larvas e bolores e apresentando grãos íntegros e soltos após o cozimento, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo 
de 37g de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras. Na embalagem deverá constar 
impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e 
validade. 
 

 
 
 
 
02 

 
 
 
 
4.000 Kg 
 

FEIJÃO RAJADÃO – tipo 1, limpo, 1ª qualidade, constituído de mínimo 0% de grãos inteiros e 
íntegros, na cor característica a variedade correspondente, tamanhos e formatos naturais, 
limpos e secos, não apresentando corpos estranhos, livres de parasitas e sujidades. Valor 
nutricional em 100gr: 22g de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de carboidratos. Na embalagem 
deverá constar impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data 
de fabricação e validade.  

  FUBÁ DE MILHO – pacote contendo 500g, submetido a processos de maceração, secagem, 
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03 
 
 

 
2.000 pct 
 

moagem, peneiração, e laminação adequados e isentos de sujidades. Na embalagem deverá 
constar impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de 
fabricação e validade.  

 
04 

 
4.000 Kg 
 

FARINHA DE MANDIOCA – da região, torrada, 1ª qualidade, seca, fina, branca. Composição 
Nutricional mínima: 82% de carboidratos e 320kcal. Na embalagem deverá constar impresso 
uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade.  

 
 
 

05 

 
 
 
4.000 Kg 
 

AÇÚCAR – tipo refinado, cor clara, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção, 
deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasitos e de detritos animais ou vegetais, sem umidade e sujidades. Deverá constar impresso 
uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade.  
 

 
 

06 

 
 
4.000 pct.  
 

CAFÉ TIPO MOÍDO, torrado, extra, pacote contendo 250g, embalagem aluminizada interna e 
externamente, embalado a vácuo, contendo selo ABIC. Deverá constar impresso uma tabela de 
informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade.  

 
 
 

07 

 
 
 
2.000 pct.  
 

ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS – 
embalagem de 400g. O produto não poderá conter glúten, óleo ou gordura vegetal 
hidrogenada, corantes artificiais e/ou aromatizantes artificiais. O produto deverá ser elaborado 
de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênicos Sanitárias e de Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 
Deverá constar impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data 
de fabricação e validade.  

 
 
 

08 

 
 
 
4.000 pct.  
 

LEITE EM PÓ INTEGRAL – pacote contendo 400g. Produto obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente 
adequados. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para 
Condições Higiênicos Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Deverá constar impresso uma tabela de 
informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade. 

 
 
 

09 

 
 
 
2.000 pct.  
 

BISCOITO – doce, pacote com 400g, a base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico/gordura vegetal/açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. 
Deverá constar impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data 
de fabricação e validade.  
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
2.000 pct.  
 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – Ingredientes: farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal 
refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químico bicarbonato de 
sódio, amido de milho. Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 400g com dupla embalagem. Deverá constar impresso uma tabela de informações 
nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade.  

 
11 

 
4.000 pct.  
 

MACARRÃO ESPAGUETE – pacote com 500g. Composição nutricional: Máximo 76gr de 
carboidratos. Na embalagem deverá constar impresso uma tabela de informações nutricionais 
e valores calóricos, lote, data de fabricação e validade.  

 
 

12 

 
 
2.000 pct.  
 

FARINHA LÁCTEA – Ingrediente: farinha de trigo torrada, açúcar, leite em pó integral, sal, 
mistura minerovitamínica (vitamina C, ferro, niacinamida, vitamina E, ácido pantotênico, 
vitamina B6, B2, b1, ácido fólico e vitamina 12) aroma natural reforçado de baunilha. 
Embalagem plástica contendo 230g, impresso uma tabela de informações nutricionais e valores 
calóricos, lote, data de fabricação e validade.  

13 
4.000 und  ÓLEO DE SOJA – produto derivado de soja comestível e refinado de 900ml. Deverá constar 

impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, lote, data de fabricação e 
validade.  

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
4.000 un 

SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL – lata de 125g – Sardinha em conserva, eviscerada e 
descamada, livre de nadadeiras, cauda e cabeça; contendo água de constituição, sal e à base 
de óleo como líquido de cobertura. O produto deverá ser elaborado de acordo com o 
Regulamento Técnico para Condições Higiênicos Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação 
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. O peixe sardinha deverá 
ser armazenado em uma embalagem apropriada de metal que tenha um mecanismo de 
abertura através de chaveta ou “easy open” (abertura fácil pelo funda da lata) de maneira que 
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 ofereça a máxima segurança ao usuário (consumido) na abertura da embalagem e no exterior 
deverá constar impresso uma tabela de informações nutricionais e valores calóricos, registro de 
inspeção do ministério da agricultura, lote, data de fabricação e validade.  
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4.000 lata 
 

CARNE BOVINA EM CONSERVA – desfiada, salgada, purada dessecada, embalada a vácuo, 
embalagem com 500g. Deverá constar impresso uma tabela de informações nutricionais e 
valores calóricos, registro de inspeção do ministério da agricultura, lote, data de fabricação e 
validade.  

 
04 – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUANTO A CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS:  
4.1. Os produtos deverão atender as seguintes especificações:  
 
4.1.1. Nas embalagens deverá ser impresso em seus rótulos em caracteres nítidos de forma legível no idioma português as 
seguintes informações: razão social, número do CNPJ, validade dos produtos da cesta expresso em dia/mês/ano, 
recomendações de segurança para abertura da embalagem, contato com o serviço de atendimento ao consumidor e 
instruções de conservação quando o produto não for de consumo imediato.  
 
4.1.2. Todos os produtos da cesta básica deverão ser entregues em sacola transparente, tipo reforçada e de acordo com 
tamanho e resistência para garantir todas as condições de segurança para armazenamento e transporte dos produtos e 
suas quantidades.  
 
4.1.3. Todos os produtos componentes da cesta básica deverão ter uma validade mínima de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de entrega, e não será aceito produtos com data de validade vencida ou fora das especificações técnicas e 
normas vigentes.  
 
4.1.4. As Embalagens deverão ser feitas de matérias que garanta a integridade do conteúdo dos componentes da cesta 
básica e permitam o empilhamento adequado para armazenamento e transporte.  
 
4.1.5. As cestas básicas deverão ser de boa qualidade e entregues em perfeitas condições de armazenamento, conforme 
especificações técnicas e as normas mínimas exigidas.  
 
4.1.6. Os alimentos deverão seguir as NORMAS E CERTIFICAÇÕES dos órgãos pertinentes no País.  
 
05 – DAS AMOSTRAS  
 
5.1. A licitante VENCEDORA do lote deverá encaminhar a Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMASC, após 
solicitação do Pregoeiro no prazo de até 24 horas a AMOSTRA da cesta básica para análise da nutricionista da 
Administração.  
 
5.2. Após análise o resultado será comunicado a Licitante pelo gerenciador da licitação.  
 
5.3. A amostra apresentada pela licitante vencedora ficará retida sem ônus para Administração, como referência para 
comparação com os produtos a serem entregues posteriormente.  
 
06 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
6.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO DO LOTE, observadas as 
especificações técnicas definidas no Edital e seus anexos. 
 
07 – DA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA  
 
7.1. A empresa fornecedora deve ser identificada por uma razão social, constando de alvará, inscrição municipal e estadual 
para explorar a atividade, caracterizando como uma empresa do ramo.  
 
08 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E ENTREGA  
 
8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do respectivo 
extrato no Diário Oficial da União – DOU e Diário Oficial do Município - DOM, valendo a data da publicação do extrato como 
termo inicial de vigência.  
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8.2. As entregas serão realizadas conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social - SEMASC, mediante demanda, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação e o pagamento será efetuado, após a apresentação da Nota Fiscal, 
pela CONTRATADA, a qual deverá ser conferida e atestada pela setor solicitante, bem como da comprovação da 
regularidade fiscal, atestada pelas Certidões Negativa emitidas pelos órgãos da Receita Federal, Receita Estadual, Receita 
Municipal, Débitos Trabalhista e FGTS.  
 
8.3. Os produtos para entrega deverão ser transportados em veículos terrestres, aquáticos ou aéreos que contemplem as 
condições sanitárias mínimas para manter a sanidade dos gêneros.  
 
09 – DA GARANTIA E ACEITAÇÃO DO PRODUTO  
 
9.1. A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo ser estritamente observado os 
prazos de validade dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente os produtos que porventura não 
atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, a mercadoria que no momento possa estar em falta em seu 
estabelecimento, sob pena das sanções cabíveis.  
 
9.2. Os produtos serão considerados e aceitos, após verificação da servidor responsável pelo recebimento, estando estes 
em conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência;  
 
9.3. No recebimento e aceitação dos produtos, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 
76 da Lei 8666/93.  
 
10 – DA FISCALIZAÇÃO  
 
10.1. A fiscalização do fornecimento será exercida por servidor devidamente designado pela Secretaria de Assistência - 
SEMASC, o qual deverá registrar a entrega de todos os produtos, conferindo as ocorrências relacionadas com a tradição do 
objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará a nota fiscal, para 
fins de pagamento.  
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
11.1. A licitante vencedora obriga-se a:  
 
11.1.1. Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos.  
 
11.1.2. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação.  
 
11.1.3. Substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da comunicação formal desta 
Administração, o produto recusado.  
 
11.1.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE no 
cumprimento da Ata de Registro de Preços, atendendo, com diligência, às determinações da Unidade Fiscalizadora, 
voltadas à regularização de faltas e correções verificadas.  
 
11.1.5. Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e 
regulamentares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.  
 
11.1.6. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo- lhe inteiramente a 
responsabilidade por eventuais transgressões.  
 
11.1.7. Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o 
perfeito desempenho das atividades do fornecimento do objeto.  
 
11.1.8. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do fornecimento a ser contratado, 
sem prévia autorização do CONTRATANTE.  
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11.1.9. Manter, durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
qualificação e habilitação exigidas na licitação mantendo-se em situação regular.  
 
12 – DA DOTAÇÃO ORÇMENTARIA:  
 
12.1. As despesas decorrente desta contratação correrão por conta dos recursos orçamentários do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS e Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMASC, além do convenio com o FEAS no 
exercício de 2019, conforme plano de ação aprovado no CMAS.  
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA SEMASC:  
 
13.1. A SEMASC obriga-se a:  
 
13.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos.  
 
13.1.2. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega dos produtos, sendo executada na forma 
estabelecida no Termo de Referência e Contrato (Autorização de Fornecimento).  
 
13.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento.  
 
13.1.4. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do fornecimento 
prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes a entrega efetiva dos produtos.  
 
13.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO.  
13.1.6. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais.  
 
13.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do 
produto. 
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ANEXO II  

   MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
 
 
PROCESSO N.º 8190/2019 - CL - PMS 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 062/2019 
 
 
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.  
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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. 
 

 
   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. 
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ANEXO III - MODELO  
 

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa _____________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _______________________, estabelecida ________________________________________, forneceu para 
esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produtos: 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos 

registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local e data. 

 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 
 

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

 
DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 
 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º XXX/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

  
MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa 
licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/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 Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS, foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

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

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

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ______/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.   
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_________, _____ de _______________de 2019. 
 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

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

 

 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de 

CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS, 

sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e do Decreto 6.204/2007.  

 
 

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

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XXX/2019 
 
 
PROCESSO n.º. 8190/2019 - SEMSA/PMS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 062/2019 

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 

_________________________________________ (ÓRGÃO GERENCIADOR), situada na Av. _________________, CEP 

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

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

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

___________, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 7.892/2013 e do art. 15 da Lei Federal 

8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º ______/2019 - SEMASC/PMS, RESOLVE 

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

por 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 ELETRÕNICO 

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 

SEMASC/PMS, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 10, mediante as condições estabelecidas 

nesta Ata. 
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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 SEMASC/PMS 

 

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 

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. 
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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  e SEMASC/PMS 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. 

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. 

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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8.1.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMSA; 

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 SEMASC/PMS 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 Saúde - SEMSA, 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 

SEMASC/PMS; 

9.1.8. Assegurar-se de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir 

que são vantajosos para a Prefeitura.  

  

10. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

10.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata encontram-se 

indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 

EMPRESA REGISTRADA:__________________________________  
CNPJ:_____________________________________  
ENDEREÇO:_______________________________________   
CIDADE:______________________________________ 
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  

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;  
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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 
SEMSA-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 SEMASC/PMS 
14.7 – SEMASC/PMS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou lindenizações 
devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
14.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
14.9 - A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura correspondente a ocorrência. 
14.10 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 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  
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TX = Percentual da taxa anual = 6%  
 
14.11 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-los é 
causa de rescisão do contrato.  
14.12 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-los é 
causa de rescisão do contrato. 
 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

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

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o 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 Saúde – SEMSA /PMS 

 

 

_______________________________ 

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

 

 

Empresa Registrada 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

 

 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 
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                                                                                         ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

PROCESSO nº 8190/2019 – PMS 
 

 
TERMO DE CONTRATO ........................ QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA – PMS, por intermédio da 
____________________________________________, e a 
EMPRESA................................................ 

 
 
Aos ....... (       ) dias do mês de .......... de 2019, no edifício-sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, situado 
......................, nesta Capital, compareceram as partes, de um lado 
____________________________________________________, C.N.P.J. n. º ......................., com sede nesta Capital, na 
................................., neste ato representado pelo .........................., ............................................., doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro ...................................................., C.N.P.J. nº....................... ........., estabelecida 
na ........................, neste ato representada pelo Senhor(a) ................................., RG nº ........................ ............, CPF nº 
............................. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente 
Termo, na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, ficando avençado o 
que segue: 
 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
2.4 1.1 -A presente licitação tem como objeto o o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de CESTAS 

BÁSICAS para a  Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC/PMS, com previsão para 12 

(doze) meses. De acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo a este 

Edital. 

1.1. 1.2 - objeto contratado deverá ser executado de forma a atingir o fim a que se destina, com a eficácia e qualidade 
requerida. 
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CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução do presente contrato é o de PREÇO UNITÁRIO, a empresa licitante vencedora responsabiliza-se 
pela segurança do veículo, até o local da entrega do mesmo, ou seja, nas dependências da Prefeitura Municipal de Santana 
para devida conferência e recebimento por parte do fiscal da SEMASC/PMS, designado pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA 3ª - DOS MATERIAIS 
A CONTRATADA, pelo presente termo, compromete-se a fornecer _____________________________, conforme 
estabelecidos no Termo de Referencia – Anexo I do Edital, parte integrante deste Contrato. 
 
CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 - Durante a vigência do Contrato, o objeto desta avença, não poderão sofrer intervenção de terceiros, 
para os fins a que se destina. 

 4.2 - A CONTRATADA garantirá a entrega a aquisição dos materiais pelo prazo contratual, e responsabilizar-
se-á pelo perfeito cumprimento de todo o objeto contratado, conforme especificação dos materiais, nos termos deste 
instrumento. 
CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

5.1 - O presente Contrato terá a duração inicial de 12 (dozes) meses, entrando em vigor no dia ...... de .................... de 
........., com término previsto para o dia ..... de ................... de .............. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO 
6.1 -Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às disposições 
constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.2 -A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará a rescisão contratual, obedecendo-se ao disposto no artigo 79, 
acarretando as consequências contidas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV, todos da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações, observados, porém, os termos e condições deste Contrato. 
6.3 -A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, 
ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença. 
 
CLÁUSULA 7ª - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS 
 
7.1 - Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ ......................... (.......................... ......), onerando os recursos do 
elemento xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Atividade ___ para o presente exercício. 
 

CLÁUSULA 8ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao agente fiscalizador, após cada período mensal de 
prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, do serviço prestado no período a que o pagamento se referir e 
demais documentos solicitados. 
8.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até no 30º (trigésimo) dia, a contar do Aceite emitido pelo CONTRATANTE, 
e será processado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA no Banco _____________ S.A., nos termos da 
legislação vigente. 
8.2.1 - Por ocasião da apresentação da nota fiscal, (ou documento equivalente), deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 a) Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 b) Arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); 

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

8.2.2 - Os documentos descritos nas alíneas “b” e “c”, deverão ser apresentados mensalmente, relativamente ao mês 
imediatamente anterior. 
8.2.3 - É dispensada a apresentação de nova certidão - das mencionadas nas alíneas do item “8.2.1” – enquanto as 
anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade expresso no referido documento. Neste caso, caberá à 
Contratada apresentar simples justificativa para a ausência da certidão, com fundamento neste item.  
8.3 - A Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, através do agente fiscalizador ou seu substituto legal, terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para dar o aceite, providenciando sua remessa, devidamente 
atestada, ao Centro de Finanças e Contabilidade. 
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8.4 - Nos termos e prazos legalmente previstos, a Secretaria Municipal de de Saúde SEMSA procederá à retenção de 
percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de antecipação da contribuição 
previdenciária da Contratada, e recolherá a importância retida, em nome da Contratada. 
8.5 - Se a legislação municipal em vigor assim previr, a Secretaria Municipal  de Saúde SEMSA poderá reter, a título de 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o percentual aplicável do valor tributável referente aos serviços 
prestados pela Licitante vencedora, indicado no corpo da Nota Fiscal/Fatura, destacando-se o valor das deduções de sua 
base de cálculo, sob pena da retenção incidir sobre o preço total dos materiais faturados; 
8.6 - A não apresentação dos documentos e comprovantes mencionados nesta cláusula, bem como do documento fiscal 
com as especificações necessárias, assegura a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, o direito de sustar o pagamento 
respectivo e/ou pagamentos seguintes até que se dê sua regularização. 
8.7 - No caso de devolução da nota fiscal, por sua inexatidão, na falta de apresentação dos documentos e comprovantes 
mencionados, ou na dependência de apresentação de carta corretiva, o prazo fixado no subitem 8.2, será contado a partir 
da data de entrega da referida correção. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
9.1 - Não será exigido prévia garantia contratual. 
 
CLÁUSULA 10ª - DOS REAJUSTES E DA PERIODICIDADE 
10.1 - O reajuste dos preços contratados será anual, com base no IPCA, obedecendo-se ao disposto na legislação que 
regulamenta a matéria, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, 
em razão de legislação superveniente. 
10.2 - O prazo de 12 (doze) meses, para efeito de concessão do reajuste, será contado a partir da data para apresentação 
da proposta. 
10.3 - Para apuração do reajuste tomar-se-á como base de cálculo, a variação do índice ocorrida entre o mês da 
apresentação da proposta  e  o  mês  em que o reajuste será devido,  em conformidade  com  o disposto no § 5º do artigo 1º 
da Resolução CC-79, de 12.12.03, ou de outro regulamento que venha a complementá-lo ou substituí-lo. 
10.4 - Em caso de revisão contratual, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o termo inicial do 
período será contado da data em que o reajuste ou a revisão anterior tiver ocorrido. 
 
CLÁUSULA 11ª - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador, ou substituto legal, designados em ato administrativo, a quem 
caberá a verificação da qualidade dos materiais, comunicando à CONTRATADA, os fatos eventualmente ocorridos para 
pronta regularização. 
 
CLÁUSULA 12ª- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1 - A CONTRATADA, deverá indicar, formalmente, no ato de assinatura deste contrato, representante legal devidamente 
credenciado, para desempenhar junto ao CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as 
obrigações inerentes ao contrato e, ainda, ser o intermediário constante das comunicações entre as partes. A eventual 
substituição deste Agente Fiscalizador deverá ser comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias corridos.  
12.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.3 - Responsabilizar-se integramente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente, de acordo com as normas 
da ABNT, NBR 13971, complementada pela Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 e Portaria nº  3.523/GM, de 28 de 
agosto de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
12.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização da CONTRATANTE em 
seu acompanhamento. 
12.5 - Fornecer toda mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos necessários à execução. 
12.6 - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhado elementos com 
funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho. 
12.7 - Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. 
Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços do 
CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes. 
12.8 - Designar por escrito, preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 
execução deste Contrato. 
12.9 - Apresentar no início dos trabalhos, relação dos empregados que exercerão suas funções junto à CONTRATANTE. 
Esta relação deverá ser refeita e reapresentada toda vez que houver alteração no quadro de funcionários da 
CONTRATADA. 
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12.10 -Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, apólices de seguro contra 
acidentes de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que 
estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE por força deste Contrato. 
12.11 -Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente. 
12.12 -Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pelo 
CONTRATANTE. 
12.13 -Comunicar, por escrito ao CONTRATANTE, através de cópia da ficha de assistência técnica, toda e qualquer 
irregularidade encontrada, proveniente de utilização indevida ou manipulação incorreta dos equipamentos. 
12.14 -Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social. 
 

CLÁUSULA 13ª-  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Para a aquisição do objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obrigar-se-á: 
13.1 - Proporcionar à CONTRATADA, todas as facilidades necessárias à boa execução do presente contrato, permitindo o 
livre acesso de seus funcionários ou prepostos às suas dependências; 
13.2 -Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato; 
13.3 -Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 
13.4 - O CONTRATANTE, designará funcionário para desempenhar a função de Agente Fiscalizador administrativo deste 
Contrato, ao qual caberá praticar todos os atos indispensáveis ao bom desempenho dos serviços contratados, cabendo ao 
mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao Contrato e, ainda, ser o intermediário constante das comunicações entre as 
partes.   
 
CLÁUSULA 14ª - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
14.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o presente Contrato é celebrado após procedimento 
licitatório, na modalidade Pregão Eletronico, sob o nº......../19. 
 

CLÁUSULA 15ª - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS 

15.1 - O encargo mensal inclui os tributos vigentes na data de assinatura do presente, decorrentes da legislação social ou 
fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na execução 
do objeto deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, 
não mantendo o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma. 
15.2 -Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da CONTRATADA contra o CONTRATANTE, 
aquela assumirá total responsabilidade pelo objeto do pedido e/ou condenação final, bem como por eventuais autos de 
infração lavrados pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia Regional do Trabalho ou levantamentos fiscais 
previdenciários efetuados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, que se refiram a empregado(s) da 
CONTRATADA à disposição do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 16ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 -Aplicam-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
16.2 -Quando aplicada a multa, esta será descontada da garantia prestada quando da assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente e/ou dos pagamentos devidos. 
 
CLÁUSULA 17ª - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO 
17.1 -A presente contratação encontra-se vinculada ao Pregão Eletronico nº ......../ano..... e à Proposta da CONTRATADA, a 
qual faz parte integrante desta avença como se aqui estivesse transcrita. 
17.2 - Aplica-se, à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e 
demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.  
 

CLÁUSULA 18ª - DO FORO 

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, no Estado do Amapá, como único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
18.2 -E por estarem justas e Contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 
produza os efeitos de direito. 
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