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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 
 
Processo Administrativo nº 880/2018-SEMSA/PMS 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe 
de apoio designados pelo Decreto 0369/2019 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de 
novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017 e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e 
alterações posteriores pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao 
objeto deste certame. 
 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/05/2019, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/05/2019, às 09h00min (horário de Brasília). 
DISPUTA DOS ITENS: 23/05/2019, às 10h00min (horário de Brasília) 
N° LICITAÇÃO: 765304 

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

I – DO OBJETO 
 
1.1.  A presente licitação tem como objeto a  COMPRA  DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA 
INTERNET, para a Coordenação de Vigilancia em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme 
especificações constantes no anexo I TERMO DE REFERÊNCIA.   
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site “www.licitacoes-e.com.br” do Banco do 
Brasil S/A e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I - prevalecerão sempre as descrições 
deste edital e seus anexos. 
 

II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 
2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do pregão, na forma eletrônica.  
2.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo 
de até vinte e quatro horas. 
2.3.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, 
exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º, do Art. 21 da Lei Nº 8.666/93; 
2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, 
até 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  
2.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, no campo 
“DOCUMENTOS”.  
 

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão 
b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 
c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital. 
3.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital. 
 3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 
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a) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou 
em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  
b) empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de 
licitar e contratar com a administração pública e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 
8.666/93. 
 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 
“www.licitacoes-e.com.br”; 
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 
junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a 
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 
4.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente 
justificada. 
4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo à PMS ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
4.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado e subseqüente encaraminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
4.6.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso Identificado”. 
 

V - DA PROPOSTA  
 
5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico “www.licitacoes-e.com.br”, até a data e 
horário marcado para abertura das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas; 
5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 
5.3. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma detalhada, 
devendo considerar o preço do 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 de sua proposta; 
5.4. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, termos como “conforme edital” ou “conforme termo de 
referencia” ou ainda termos similares a estes, devendo a descrição estar em acordo com o item 5.3, sob pena de 
desclassificação da proposta; 
5.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de responsabilidade social, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da realização do serviço. 
5.6. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias contados da data de abertura da sessão pública. 
5.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implica a desclassificação da proposta. 
5.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
5.9. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE, observado as exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos.   
 

VII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, e será 
conduzida pelo Pregoeiro, com a utilização da sua chave de acesso, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 
7.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 

VIII - DA AMOSTRAS OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 
 
8.1. O Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, 
amostra/manual/prospectos dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá ser entregue à comissão 
instituída pelo Prefeito, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 14:00, no prazo de 4 
(quatro) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, para avaliação técnica de compatibilidade.  
8.2. A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido 
produto igual ou equivalente a esta PREFEITURA.  
13.3. A amostra/manual/prospectos deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos 
prospectos, folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem e informações quanto suas características, tais como 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo.  
8.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, suficientes 
para análise técnica do produto.  
8.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será automaticamente 
desclassificada.  
8.4. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a equipamentos 
e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação.  
8.5. Será rejeitada a amostra ou manual que:  
8.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta.  
8.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações 
no produto apresentado.  
8.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido. 
8.8. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi entregue. 
Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas 
 

IX – DA ASSISTENCIA TÉCNICA 
 
9.1 – Conforme descrito no item 8.4 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 
 

X - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes; 
10.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 
participarão da fase de lance; 
 

XI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
11.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
11.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado; 
11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema; 
11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema; 
11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do licitante; 
11.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 
11.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances; 
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11.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência; 
11.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário que será dado prosseguimento à 
sessão pública; 
11.10. Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço não se enquadrar como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por micro empresa ou empresa de pequeno porte, no 
intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá no prazo de 05 (cinco) minutos após a 
convocação do Pregoeiro pela “sala de disputa” do sistema licitações-e.com.br, apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o 
objeto deste Pregão; 
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas 
categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
c) havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação dos licitantes. Não havendo êxito ou 
não existindo microempresas e/ou empresas de pequeno porte participantes, prevalecerá a classificação inicial; 
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no limite estabelecido no caput, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para a oferta final do desempate; 
e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado, será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

XII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 
 
12.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível 
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
12.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio: www.licitacoes-
e.com.br. 
 

XIII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS 
 
13.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº. 123/2006 e 
alterações e da Lei Municipal nº 1.189/2017, o 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 
ususrfruirem do direito que a Lei preconiza. 
13.2 Terminado 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; 
13.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes; 
13.4. 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 o ajuste de dízimas; 
13.5. 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. 
 

XIV – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço em relação ao 
valor estimado para a contratação. 
14.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por LOTE apresentado. 
14.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, encaminhar a 
proposta de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico; 
14.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital. Também nessa etapa, o pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço menor.  
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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XV - DA HABILITAÇÃO 
 
15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço, o 
Pregoeiro, expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados 
neste item do Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação, através do sistema licitações-e.com.br, ou ainda: 
15.2 Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o endereço eletrônico 
cpl_santana@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico e do nome do 
Pregoeiro. 
15.3 Pessoalmente, na Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana, no endereço  Av.  Santana, 2975 – 2º 
andar Bairro: Paraiso – Santana - Amapá CEP: 68928-060., com os documentos acondicionados em envelope lacrado, 
com informe do número do Pregão Eletrônico, a ser entregue ao Pregoeiro. 
15.4. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do 
procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos originais. 
15.5 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. 
 
15.6 As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 3°, da Lei 

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

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

43, Lei Complementar n° 123/2006). 

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

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

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

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

ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

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

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

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

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

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

nome da licitante e com o número do CNPJ; 

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

15.9.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

15.9.4 Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório 
15.10 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, 

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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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. 

 
15.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação: 
Habilitação Jurídica: 
I - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual 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-
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:  
 
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; 
III) declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Eequeno Porte – ANEXO VI; 
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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 
 

XVI - DO ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
16.1. Os originais ou cópias autenticadas de toda documentação enviadas por e-mail ou sistema deverão ser encaminhados 
ao pregoeiro, no prazo máximo de 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. 024/2019 – CL/PMS, Att. BRENDON AUZIER MARQUES LOPOES – 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: BRENDON AUZIER MARQUES LOPES 

 

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: BRENDON AUZIER MARQUES LOPES 

 
16.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do 
procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 
originais. 
16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades; 
16.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada VENCEDORA; 
16.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio e será anexada ao processo. 
 

XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam na Lei orçamentaria do ano 
de 2019, para atender ao presente objeto te-se o estimado de R$ 17.597,66 (dezessete mil quinhentos noventa sete reais e 
sessenta e seis centavos) 
 

XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
18.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando 
IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, sua intenção 
com a síntese das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 
razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005; 
18.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de 
recursos e de contra razões; 
18.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 
suspenso. 
18.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, 
importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 
18.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 
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18.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de processo 
por meio de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-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; 
18.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à apreciação da Autoridade 
Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação no 
CHAT DE MENSAGENS; 
18.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 
18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
e homologará o procedimento licitatório. 
 

XIX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de inexistência de recursos. 
Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 
19.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 
homologará o procedimento licitatório. 
 

XX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da 
sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referencia, anexo I do Edital 
e, ainda: 
20.2 Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros;  
20.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato;  
20.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
20.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 
20.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc.; 
20.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE 
20.8 Remete-se também ao Item 07 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 
 

XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
21.1 Alem do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-se ainda: 
 
21.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 
 
21.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento/atesto dos materiais; 
 
21.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na aquisição dos materiais; 
 
21.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
 

XXII – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/PRODUTOS E MERCADORIA  
22.1 Conforme descrito no Item 5 doTermo de Referencia, anexo I do Edital. 
 

XXIII – DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

23.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação 
dos serviços/materiais e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, 
devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado na forma dos art.67 e 73 da Lei nº 
8.666/93; 
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23.2- A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de representantes da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de Progetos, os quais deverá(ão) atestar os documentos das despesas, 
quando comprovado o fiel e correto fornecimento dos equipamentos solicitados, para fins de pagamento; 
23.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, sem ônus para a SEMSA;  
23.4 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de Progetos poderá rejeitar no todo ou em parte os 
materiais fornecidos caso estejam em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, no 
respectivo edital; 
23.5- O(s) fiscal(is) também é responsável pelo Ateste final e recebimento definitivo; 
23.3- Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto contratado, a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de Progetos se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, 
cabendo-lhe: 
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com seus Anexos, Contrato e Proposta da 
empresa, registrando todas as ocorrências relacionadas;  
b) Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais/Fatura; 
c) Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidadede manutenção nos mesmos, 
dentro do prazo de garantia acordado 
 

XXIV – DO PAGAMENTO 
 
24.1 24.1 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, no 
prazo de 30 (trinta) dias úteis após a entrega do objeto nesta Secretaria, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, 
de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão 
responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo 
provocado pela Contratada 
24.2 – Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo do serviço por esta 
Prefeitura Municipal de Santana; 
24.3 – Será retido na fonte e recolhido ao Tesouro Nacional o valor correspondente ao percentual de 5,85% (cinco vírgula 
oitenta e cinco por cento), ou outro a ser estabelecido pelo Governo Federal, sobre o valor total da fatura, em cumprimento 
ao fixado na Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, e alterações posteriores, referentes a tributos e contribuições 
de competência da União. Em se nos termos da IN SRF nº 480, de 2004 e 59, de 2005 e 765, de 2007. 
24.4 – A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com 
multas, indenização a terceira ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.  
24.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços 
ou correção monetária. 
24.6 - Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, 
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão 
sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo VIII da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de 
2004. 
24.7 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
24.8 - O pagamento somente poderá ser efetuado depois de cumprida as exigências do Decreto Estadual 1278, de 17 de 
fevereiro de 2011. 
24.9 - 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: 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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XXV – DA GARANTIA 

25.1 - O prazo de garantia, sem qualquer ônus adicional para a Secretaria Municipal de Saúde, não poderá ser inferior ao 
que determina o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (30 dias para os produtos e serviços não duráveis e 90 dias 
para os duráveis), contados do efetivo recebimento do objeto. 
25.2 – O prazo de validade será de no mínimo 1 (um ano), para todos os itens, contados da data de recebimento definitivo 
desta licitação pela Secretaria Municipal de Municipal de Sáude. 
 

XXVI - DAS SANÇÕES  
 
26.1 De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital e; 
26.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a 
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à 
ampla defesa. 
26.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 
 

XXVII - DAS PENALIDADES 
 
27.1 – Sanções relativas ao Contrato: 
27.1.1 - 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;  
27.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de Progetos, 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. 
 
27.3 - 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. 
27.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, 
mediante ato da Administração, devidamente justificado. 
27.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

XXVIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  
 
28.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
28.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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XXIX - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 
29.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 
insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
29.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
29.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
29.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 
dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 
29.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 
os atos a que ela se estende. 
29.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
29.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 
29.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 
 

XXX – DOS ANEXOS 
 
30.1 – São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo de proposta; 
ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
ANEXO IV – Declaração de Requisitos Constitucionais; 
ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, e; 
ANEXO VII – Minuta do Contrato 
 

XXXI - DO FORO 
 
31.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
Santana-AP, 03 de maio de 2019. 

 
 

BRENDON AUZIER MARQUES LOPES 
Pregoeiro 

Decreto 0369/2019 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 1  DO OBJETO 

 1.1  O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de acessórios para equipamento de suporte 
para internet para a execução das atividades das vigilâncias( Epimemiológica, Sanitária,Ambiental e no prédio da 
REDE DE FRIO), conforme especificações indicadas nos itens abaixo.  

 

 2  DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

 2.1  A contratação de uma empresa para a compra de ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA 
INTERNET, justifica-se pela necessidade de atender a coordenadoria respectiva, pois seu uso é primordial para a 
execução das atividades da mesma. Além disso, que a Vigilância Sanitária do Município de Santana, aderiu ao sitema da 
JUCAP (programa empresa fácil) e com isso, o uso da internet não pode faltar para atender as empresas que procuram 
sua regulamentação sanitária. E assim, garantindo o melhor funcionamento, celeridade nas ações e eventos, e suprindo as 
necessidades desta Secretria Muncipal de Saúde-SEMSA.   

 
 3   DO QUANTITATIVO 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE 

01 MIKROTK-ROUTERBOARD RB 951G-2HND 03 

02 SWITCH GIBABIT DE 16 PORTAS 05 

03 CABO DE INTERNET UTP CAT 5 CAIXA 305M 06 

04 PACOTE 100 UNIDADE DE RJ45 06 

05 CANALETA 20X12MM 2METROS COM ADESIVO 10 

06 CANALETA RECRTE ABERTO 2MT TAMANHO: 30X50MM 30 

07 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 04 

 
 
 
  4.      DA GARANTIA 
4.1 A garantia para cada item será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da data da lavratura do termo de recebimento 
definitivo dos equipamentos; 
4.2 A garantia ocorrerá sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessário o transporte, por correio 
ou transportadora, dos equipamentos ou ainda o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo 
de serviço necessário para o cumprimento da garantia; 
4.3 A CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos equipamentos e seus dispositivos, dentro do período 
de garantia, nos prazos estipulados no item de assistência técnica; 
4.4 A abertura de chamado para Garantia e/ou Assistencia Técnica deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana, por e-mail, web ou telefone. 
 
5. DA ENTREGA 
5.1 Os equipamentos deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, no endereço Rua Euclides Rodrigues, 329- 
Centro- CEP: 68925-192-Santana/AP, no horário das 08:00 às 14:00, horário do local de entrega; 
5.2 Os equipamentos de cada item deverão ser idênticos ao da Proposta Comercial da licitação. Qualquer alteração no lote 
de entrega deve ser expressamente autorizada pela CONTRATANTE; 
5.3 Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, da família de produtos mais recente disponibilizada no mercado 
pelo fabricante e entregues acondicionados em caixa lacrada de forma a permitir completa segurança durante o transporte; 
5.4 O prazo para a entrega, para qualquer dos itens, será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da confirmação do 
recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA; 
5.5 O recebimento dos equipamentos será provisório, para posteriores testes de conformidade, verificação das 
especificações técnicas deste Termo de Referência e da proposta comercial. 
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6.  DOS TESTES DE CONFORMIDADE E ACEITE 
6.1 A CONTRATANTE efetuará os testes de conformidade e verificação dos equipamentos em até 10 (dez) dias corridos 
após o recebimento provisório, para que seja configurado o recebimento definitivo, sendo lavrado o termo de aceite; 
6.2 A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição ou ajuste dos equipamentos 
eventualmente recusados. Neste caso, a CONTRATANTE terá novo prazo para testar os equipamentos. 
 

7.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, para o fornecimento 
dos equipamentos e eventual prestação de serviço de assistência técnica; 
7.2  Prestar as informações e os esclarecimentos necessários com relação aos equipamentos e eventual prestação de 
assistência técnica que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 
7.3 Comunicar à CONTRATADA quaisquer movimentações de equipamentos entre as diferentes localicades listadas no 
Anexo V deste Termo de Referência; 
7.4  Analisar os pedidos de alteração de configuração antes da entrega dos equipamentos; 
7.5  Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente; 
7.6 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos equipamentos, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas 
as formalidades e exigências previstas; 
7.7 Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no curso do fornecimento dos 
equipamentos e eventual prestação de assistência técnica, determinando o que for necessário à sua regularização. 
 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 Disponibilizar, após o recebimento da Nota de Empenho e no máximo até a entrega dos equipamentos, os contatos 
(endereço web e/ou e-mail e/ou telefone) para abertura de chamados de garantia e assistência técnica; 
8.2 Respeitar os prazos e horários das atividades de entrega, instalação e assistência técnica; 
8.3 Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos equipamentos objetos desta licitação, dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis, promovendo a 
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do requerimento da CONTRATANTE, caso 
verificada a sua desconformidade durante a realização dos testes de conformidade e verificação; 
8.4 Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento da assistência técnica no período da garantia, 
promovendo os reparos necessários dentro dos prazos estipulados no item de assistência técnica; 
8.5 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer 
reclamações; 
8.6 Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando do fornecimento dos equipamentos e durante 
a prestação do serviço de assistência técnica à CONTRATANTE; 
8.7 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao fornecimento dos 
equipamentos, suprimentos e prestação do serviço de assistência técnica durante o período da garantia, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
8.8 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do processo licitatório; 
8.9  Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de 
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 
fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 
8.10 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor da contratação. 
 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos 
das multas previstas neste Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, 
garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 
a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 
b) No prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho; 
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
e) Não mantivera proposta, injustificadamente; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
licitante vencedora as seguintes sanções:  
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a) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor 
global do respectivo item; 
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 
9.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 
contrato. 
9.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 
(quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 
9.5. Compete a Secretária Municipal de Saúde –SEMSA a aplicação das penalidades previstas neste Termo, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
9.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 8.1 e 8.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da notificação, quisera dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua 
decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.  
9.7. As sanções previstas no item 9.1, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades 
previstas neste Termo. 
 
10. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO  PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.  
 
10.1. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidores na condição de representantes definido pelo 
Secretario Municipal de Saúde mediante Portaria, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovado 
o fiel e correto fornecimento dos materiais solicitados, pra fins de pagamento. 
10.2. No curso da entrega dos equipamentos de informática, objeto de compra, caberá ao Setor De 
patrimônio/SEMSA/PMS, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências e 
especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa fornecedora. 
10.3. A Secretaria Municipal de Saúde de Santana poderá rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos caso estejam 
em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, Especificações técnicas e Quantidades. 
10.4. O Setor de Patrimônio comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na 
entrega dos materiais, para imediata substituição, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
11. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
11.1. A aceitabilidade da proposta será estritamente conforme as especificações e exigências deste Termo de Referência. A 
descrição dos materiais deverá ser detalhada, com indicação de marca, modelo e demais características de forma que se 
tenha uma noção objetiva e clara dos mesmos. 
 
12.1 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega dos materiais contra a apresentação da 
fatura e/ou nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo setor competente da contratante, condições indispensáveis 
para o pagamento. 
12.2 A certificação da nota fiscal acontecerá mediante a entrega total dos materiais, e que atenda aos requisitos mínimos do 
item 7.1 deste Termo de Referência. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Qualquer esclarecimento ou informações das especificações técnicas dos materiais neste termo de Referência será 
esclarecido pelo Setor de Patrimônio/SEMSA. 
13.2 Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do cumprimento do referido contrato, os contratantes deverão 
eleger o Foro da Comarca de Santana, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO II 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 

 
            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 880/2019 - CL - PMS 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 
 
 
OBJETO: _______________________________________ 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
 
(Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
 2 -  PREÇOS  
 

ITEM OBJETO 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

 

1    

2    

 
3 -   CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 
 
3.1 - Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a 
vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
3.2 - Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente. 
 
4 -  CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA DOS OBJETOS.  
 
4.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos seus anexos, e nos 
comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 
 
5 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5º (quinto) dia, a contar da 
data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do presente Edital. 
 
 
6 -  DADOS BANCÁRIOS 
 
6.1 -  A proponente possui conta corrente nº............, na Agência nº ............ no Banco ______ S.A. (Não preencher 
essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
7 -  REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
7.1 - Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., .......................(cargo)........., é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, podendo firmar contrato com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). (Não 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

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

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

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

 

 

ANEXO III - MODELO  
 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 
 

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 
 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 
 

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. 
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ANEXO V 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 

  
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.   

 
 
 
 

_________, _____ de _______________de 2019. 
 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

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

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 
 

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 VII 
 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 024/2019 - CL/PMS 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO nº 880/2019 – 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 
1.1  O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de acessórios para equipamento de suporte para internet 

para a execução das atividades das vigilâncias( Epimemiológica, Sanitária,Ambiental e no prédio da REDE DE FRIO), 
conforme especificações indicadas nos itens abaixo. Termo de Referencia – Anexo I do edital. 

1.2 objeto contratado deverá ser executado de forma a atingir o fim a que se destina, com a eficácia e qualidade requerida.  
 
CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução do presente contrato é o de 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 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Gerencia 
de Progetos, 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 
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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 Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de Progetos, através do agente fiscalizador ou seu 
substituto legal, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para dar o aceite, 
providenciando sua remessa, devidamente atestada, ao Centro de Finanças e Contabilidade. 
 
8.4 - Nos termos e prazos legalmente previstos, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de Progetos 
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 Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de 
Progetos, 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 Obras e Serviços Urbanos/Gerencia de Progetos, 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. 
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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. 
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......../18. 
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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. 
 
 
 
 
 

             CONTRATADA                 CONTRATANTE 
  
 

 
 


