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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 063/2021-CLC/PGE 

 

PROCESSO SIGA N.º 00002/PGE/2020 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA N.º 049/2021-CLC/PGE 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, incisos I, II e III do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

 
 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 00.394.577/0001-
25, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de 
Macapá/AP, neste ato representada por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, nomeado pelo 
Decreto n.º 0024, publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF sob o n.º 658.097.774-49, portador da 
Carteira de Identidade n.º 025.851  AP (2ª via); ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA 
ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.º 0224, publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF sob o n.º 
879.347.953-00, portador da Carteira da OAB n.º 1676-B  OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto 
DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto nº. 0363, publicado no DOE de 
25/01/2019, inscrito no CPF sob o n.º 221.086.058-00, portador da Carteira da OAB n.º 1533-B  OAB/AP, 
considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica nº. 049/2021 - 
CLC/PGE, em 08/07/2021, constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.º 00002/PGE/2020, 
RESOLVE: registrar os preços da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de Preços nº 063/2021-
CLC/PGE, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas especificações e quantidades cotadas, 
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
n.º 147/2014, Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, do Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Estadual n.º 
2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto Estadual n.º 3.184/2016, 
Decreto Estadual n.º 3.313/2016, na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como na legislação 
correlata e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as disposições a 
seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais 
de Expediente e Escritório, visando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a 
Administração Pública do Estado do Amapá. 

1.2. 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). 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:  
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LOTE 01 

Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

01 
ALFINETE DE SEGURANÇA, nº 00, em aço niquelado, 
caixa com 100 unidades. MARCA: ACC. Cx 1.070 2,00 2.140,00 

02 

ALFINETE Nº 01 PARA MAPA, cabeça em polietileno 
nas cores básicas (verde, vermelha, azul, amarela, 
branca ou preta), corpo em aço niquelado, caixa com 50 
peças de uma única cor. MARCA: ACC. 

Cx 724 2,50 1.810,00 

03 

CLIPS, nº 03, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 4.422 1,20 5.306,40 

04 

CLIPS, nº 1/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 5018 1,50 7.527,00 

05 

CLIPS, nº 2/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 5519 1,50 8.278,50 

06 

CLIPS, nº 3/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 6283 1,80 11.309,40 

07 

CLIPS, nº 4/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 6484 2,00 12.968,00 

08 

CLIPS, nº 5/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 4562 1,50 6.843,00 

09 

CLIPS, nº 6/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 3830 2,50 9.575,00 

10 

CLIPS, nº 8/0, tratamento superficial niquelado, norma 
SAE 1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 
MARCA: ACC. 

Cx 4011 2,50 10.027,50 

11 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO, nº 03, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 3706 3,00 11.118,00 

12 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO, nº 04, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2705 3,00 8.115,00 
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13 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO, nº 06, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2683 6,00 16.098,00 

14 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 07, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2205 9,00 19.845,00 

15 
COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 08, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação. MARCA: ACC. 

Cx 2861 8,00 22.888,00 

16 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 10, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2120 10,00 21.200,00 

17 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 11, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2686 10,00 26.860,00 

18 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 12, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2642 10,00 26.420,00 

19 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 14, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2112 10,00 21.120,00 

20 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 15, latonado, 
haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 
unidades, com dados de identificação do produto e do 
fabricante. MARCA: ACC. 

Cx 2979 10,00 29.790,00 

21 
PERCEVEJO, latonado, dourado, com 9mm de 
comprimento, em caixa com 100 unidades. MARCA: 
ACC. 

Cx 1622 2,31 3.746,82 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 282.985,62 
LOTE 02 

COTA PRINCIPAL 

Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

01 

ALMOFADA PARA CARIMBO, capa em material 
plástico, com esponja absorvente revestida de tecido, 
dimensões aproximadas: 10 cm x 17 cm (Larg. x Comp.), 
entintada na cor azul. MARCA: G. LINE. 

Und 1625 10,00 16.250,00 

02 

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, material corpo 
acrílico, dimensões: 17cm x 10cm x 5cm (Comp. X Larg. 
x Alt.), podendo variar em +5 cm. Base em feltro de 
2mm, com encaixe p/ 02 pincéis marcadores. MARCA: 
G. LINE. 

Und 2261 8,00 18.088,00 

03 BANDEJA PARA DOCUMENTOS, bandeja dupla, em Und 1994 30,00 59.820,00 
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material acrílico, com hastes articuláveis em metal, 
dimensões: 37 cm x 25 cm x 8 cm (Comp. x Larg. x Alt.), 
podendo variar em +5cm, cor fumê. MARCA: WALEU. 

04 

CAIXA ARQUIVO, material plástico polipropileno, 
dimensões: 25 cm x 35 cm x 13,5 cm (Alt. x Comp. x 
Larg.), podendo variar em + 5 cm, aplicação escritório. 
MARCA: ALAPLAST. 

Und 17789 4,00 71.156,00 

05 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, 
comprimento 40, largura 27, altura 13, transmitância 
transparente, características adicionais tampa e travas, 
tipo. MARCA: ALAPLAST. 

Und 6987 30,21 211.077,27 

06 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, 
comprimento 56,50, largura 38,50, altura 37, 
transmitância transparente, características adicionais 
tampa e travas, tipo caixa organizadora, capacidade 56 
litros. MARCA: ALAPLAST. 

Und 5748 30,18 173.474,64 

07 

DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO de 12 matérias, em 
plástico polipropileno, furação universal, dimensões 
aproximadas: 21,5 cm x 29,7 cm, embalagem com 12 
divisórias. MARCA: DAC. 

Pct 558 8,00 4.464,00 

08 

BANDEJA PARA DOCUMENTOS, bandeja tripla, em 
material acrílico, com hastes articuláveis em metal, 
dimensões: 37 cm x 25 cm x 11 cm (Comp. x Larg. x 
Alt.), podendo variar em +5cm, cor fumê. MARCA: 
Waleu. 

Und 1270 50,00 63.500,00 

09 

PORTA LÁPIS, PAPEL LEMBRETE E CLIPS: em 
material acrílico; Formato redondo ou quadrado; Unidos 
por uma base; Capacidade para 200 folhas de lembrete; 
na cor fumê, dimensões mínimas 22,8 x 6,5 x 9,0 cm. 
Embalado individualmente, com dados de identificação 
do produto. MARCA: WALEU. 

Und 1758 14,00 24.612,00 

10 

PRANCHETA PORTÁTIL, para papel formato A-2, em 
material acrílico, cor fumê, dimensões mínimas: 23,5 x 
33,0 cm, com prendedor niquelado. Embalada 
individualmente, com dados de identificação do produto. 
MARCA: WALEU. 

Und 3443 16,00 55.088,00 

11 
QUADRO DE AVISOS; Tipo: vitrine; Material: maderite; 
Material moldura: alumínio; Revestimento: emborrachada 
com feltro; Cor: verde. MARCA: ENGEART. 

Und 538 80,00 43.040,00 

12 

RÉGUA ESCRITÓRIO, em material plástico resistente, 
comprimento 30cm; Detalhada em centímetros e 
milímetros. Embalagem com 10 unidades. MARCA: 
WALEU. 

Emb. 2416 10,00 24.160,00 

13 
RÉGUA ESCRITÓRIO, em material plástico resistente, 
comprimento 50cm, graduação centímetro/polegada, tipo 
material flexível. MARCA: WALEU. 

Und 3978 2,00 7.956,00 

14 
TRENA, material fibra vidro, dimensões mínimas: 50m, 
Graduada em milímetros, centímetros e metros; Com 
manivela. MARCA: FLEX. 

Und 820 25,00 20.500,00 

15 ÍNDICE ALFABÉTICO DE A/Z PARA FICHÁRIO DE Und 294 20,00 5.880,00 
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MESA  Largura 10 cm, Comprimento 15 cm; Cor a 
definir. MARCA: ACRIMET. 

16 
ESCALÍMETRO, material plástico, tipo escala triplo 
decímetro, tamanho 30, escala graduação 1:20, 1:25, 
1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. MARCA: WALEU. 

Und 215 25,00 5.375,00 

17 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, material PVC  
cloreto de polivinila; Cor PRETA, para encadernar 100 
folhas; Pacote com 50 unidades. MARCA: 
OFFICEPLAST. 

Pct 656 10,00 6.560,00 

18 
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, material PVC  
cloreto de polivinila; Cor PRETA, para encadernar 50 
folhas. Pacote com 50 unidades. MARCA: Officeplast. 

Pct 910 15,00 13.650,00 

19 
ESTILETE DESENHO, material corpo plástico resistente, 
largura lâmina 22, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina 
encaixe de pressão. MARCA: CIS. 

Und 3805 2,50 9.512,50 

20 

GABARITO - Material: resina termoplástica; Tamanho: 
60 mm; Composição: contendo 37 peças (26 letras, 10 
números e 1 símbolo); Características adicionais: letras 
vazadas. MARCA: COMPACTOR. 

Und 229 24,00 5.496,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 839.659,41 
LOTE 2.1  

COTA RESERVADA 

Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

04.1 

CAIXA ARQUIVO, material plástico polipropileno, 
dimensões: 25 cm x 35 cm x 13,5 cm (Alt. x Comp. X 
Larg.), podendo variar em + 5 cm, aplicação escritório. 
MARCA: ALAPLAST. 

Und 5929 4,00 23.716,00 

05.1 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, 
comprimento 40, largura 27, altura 13, transmitância 
transparente,características adicionais tampa e travas, 
tipo caixa organizadora,capacidade 13,50 litros.MARCA: 
ALAPLAST. 

Und 776 30,21 23.442,96 

06.1 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, 
comprimento 56,50, largura 38,50, altura 37, 
transmitância transparente, características adicionais 
tampa e travas, tipo caixa organizadora, 
capacidade 56 litros.. MARCA: ALAPLAST. 

Und 1436 30,18 43.338,48 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 90.497,44 
LOTE 5.1 

COTA RESERVADA 

Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

04.1 

GRAMPEADOR, material metal, tipo profissional, 
capacidade 100, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, e 
23/13, características adicionais base protetora 
antiderrapante/guia. MARCA: G. LINE. 

Und 262 100,00 26.200,00 

15.1 PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de Und 501 43,96 22.023,96 
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32GB, velocidade de Transferência de Dados 10MB/s 
leitura e 3MB/s gravação, conexão via porta USB 2.0, 
Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. MARCA: 
G. LINE. 

16.1 

PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de 
64GB, velocidade de Transferência de Dados 10MB/s 
leitura e 3MB/s gravação, conexão via porta USB 2.0, 
Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. MARCA: 
G. LINE. 

Und 484 58,00 28.072,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 76.295,96 
LOTE 006 

COTA PRINCIPAL  

Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

01 

PAPEL A4 ALCALINO, sulfite, gramatura 75 g/m², 
formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 
90% conforme norma ISO para papel branco. Embalado 
em material impermeável antiumidade, com nome, 
gramatura, dimensões do produto, quantidade de folhas, 
nome e CNPJ do fabricante Caixa com 10 resmas 
contendo 500 folhas. MARCA: REPORT. 

Cx 14612 180,00 2.630.160,00 

02 

PAPEL RECICLADO, papel 100% reciclado, formato A4, 
sem odor, dimensões: 210 x 297 mm, gramatura 75 
g/m². Embalado em material impermeável antiumidade, 
com nome, gramatura, dimensões do produto, 
quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante, 
acondicionado em caixa com 05 resmas. MARCA: 
REPORT 

Cx 1951 100,00 195.100,00 

03 

PAPEL CONTACT AUTO-ADESIVO, material plástico, 
cor incolor, transparente, dimensões mínimas: 45cm x 
10m (Larg. x Comp.), em rolo de 10m.  MARCA: 
POLIFIX. 

Und 688 10,00 6.880,00 

04 
PAPEL COLOR SET, aplicação confecção de cartazes, 
dimensões mínimas: 48 cm x 66 cm, gramatura mínima: 
120g/m², em cores diversas. MARCA: VMP. 

Fls. 2129 0,50 1.064,50 

05 
PAPEL CREPOM, material celulose vegetal, dimensões 
mínimas: 48cm x 2m, em cores diversas. MARCA: VMP. Fls. 1595 0,50 797,50 

06 
PAPEL CARTÃO, material celulose vegetal, gramatura 
mínima: 240g/m², dimensões mínimas: 50 cm x 70 cm, 
em cores diversas. MARCA: VMP. 

Fls. 2411 0,50 1.205,50 

07 
PAPEL CAMURÇA, material celulose vegetal, 
dimensões mínimas: 40cm x 60cm, em cores diversas. 
MARCA: VMP. 

Fls. 857 0,55 471,35 

08 
PAPEL CARTOLINA, material celulose vegetal, 
gramatura mínima: 150g/m², dimensões mínimas: 48 cm 
x 66 cm, em cores diversas. MARCA: VMP. 

Fls. 3758 0,48 1.803,84 

09 
PAPEL EMBORRACHADO, material borracha EVA, 
padrão liso, espessura: 2 mm, dimensões mínimas: Fls. 1708 0,80 1.366,40 
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40cm x 60cm, cores diversas. MARCA: VMP. 

10 

PAPEL CARBONO, para escrita manual, na cor azul, 
formato A4, Embalagem: caixa com 100 folhas, com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante. 
MARCA: CIS. 

Cx 948 15,00 14.220,00 

11 

PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, tipo clássico, 
gramatura mínima: 180g/m², dimensões mínimas: 21cm 
x 29cm, em cor a definir (branca ou marfim), em 
embalagem com 50 folhas. MARCA: OFF PAPER. 

Emb. 1.819 8,00 14.552,00 

12 

PAPEL - Tipo: sulfite; Formato: ofício 2 (216 x 330 mm); 
Gramatura: 75 g/m²; Cor: branco; Requisito: 
apergaminhado, embalagem em papel platificado, 
resistente à umidade. Em embalagem com 500 folhas. 
MARCA: REPORT. 

Rsm. 2477 20,00 49.540,00 

13 
BOBINA PAPEL IMPRESSORA - Tipo Papel: sulfite; 
Comprimento: 50 m; Largura: 914 mm; Aplicação: 
impressora plotter; Gramatura: 90 g/m². MARCA: VR. 

Rl. 1056 43,15 45.566,40 

14 PAPEL - Tipo: sulfite; Cor: verde; Formato: A4 (210 x 
297mm). MARCA: Report Rsm. 1194 20,51 24.488,94 

15 
PAPEL - Tipo: couchê; Formato: A4 (210 x 297mm); 
Gramatura: 180 g/m²; Cor: branco; Requisito: brilhante. 
MARCA: OFF PAPER. 

Rsm. 1708 8,05 13.749,40 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.000.965,83 
LOTE 7.1 

COTA RESERVADA 

Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

10.1 

PASTA REGISTRADORA DE AZ - Material: papelão 
prensado; Largura: 280 mm; Altura: 350 mm; Lombada: 
85 mm; Cor: preta; Características adicionais: prendedor 
interno, alavanca, com 2 furos, bolsa plástica. MARCA: 
FRAMA. 

Und 1628 7,00 11.396,00 

13.1 

PASTA CATÁLOGO, para 50 envelopes plásticos, 
contendo 50 envelopes plásticos, com 4 furos e 4 
parafusos plásticos na parte interna, capa em papelão 
revestido em PVC na cor PRETA, tamanho: ofício, 
lombada mínima: 2cm. MARCA: ACP. 

Und 2396 8,00 19.168,00 

15.1 

CAPA ENCADERNAÇÃO - Material: polipropileno; 
Tamanho: a4; Cor: Preto fosco; Espessura: 
0,30mm. Em pacote com 100 unidades. MARCA: 
Lassane.  

Pct. 546 35,00 19.110,00 

16.1 

CONTRACAPA - Material: plástico; Cor: Preto 
fosco; Tipo: relevo tipo couro; Formato: A4; 
Espessura: 0,30mm. Em pacote com 100 unidades. 
MARCA: LASSANE. 

Pct. 509 34,03 17.321,27 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 66.995,27 
LOTE 08 
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Item Especificações Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

01 
FITA ADESIVA - Material: polipropileno; Tipo: gomada; 
Comprimento: 50 m; Largura: 25 mm; Cor: transparente; 
Aplicação: multiuso. MARCA: EUROCELL. 

Und 3873 1,50 5.809,50 

02 
FITA ADESIVA - Material: PVC; Tipo: monoface; 
Comprimento: 50 m; Largura: 50 mm; Cor: transparente. 
MARCA: EUROCELL. 

Und 5.783 3,00 17.349,00 

03 
FITA ADESIVA - Material: crepe; Tipo: monoface; 
Comprimento: 50 m; Largura: 12 mm; Cor: bege; 
Aplicação: multiuso. MARCA: EUROCELL. 

Und 2.275 2,00 4.550,00 

04 
FITA ADESIVA - Material: crepe; Tipo: monoface; 
Comprimento: 50 m; Largura: 25 mm; Cor: branca; 
Aplicação: multiuso. MARCA: EUROCELL. 

Und 3.028 3,50 10.598,00 

05 
FITA ADESIVA - Material: crepe; Tipo: monoface; 
Comprimento: 50 m; Largura: 50 mm; Cor: bege; 
Aplicação: multiuso. MARCA: EUROCELL. 

Und 1.735 4,00 6.940,00 

06 
FITA ADESIVA, material plástico, tipo gomada, largura 
50mm, comprimento 50m, cor MARROM. MARCA: 
EUROCELL. 

Und 1.735 3,00 5.205,00 

07 
FITA ADESIVA, material polipropileno, tipo mono face, 
largura 12mm, comprimento 10m, cor VERDE, aplicação 
multiuso. MARCA: EUROCELL. 

Und 985 1,00 985,00 

08 
BARBANTE ALGODÃO - quantidade de fios: 8 uni; 
Acabamento superficial: crú; Cor: branca. MARCA: 
EUROCELL. 

Und 1.513 2,00 3.026,00 

09 
ELÁSTICO - Material: látex; Tamanho: nº 18. Em 
embalagem de 100 gramas. MARCA: MANUTH Emb. 1.377 1,00 1.377,00 

10 
FITA ADESIVA - Material: polipropileno; Tipo: monoface; 
Comprimento: 30 m; Largura: 12 mm; Cor: transparente; 
Aplicação: multiuso. MARCA: EUROCELL. 

Und 757 0,90 681,30 

11 
BARBANTE - Tipo: De sisal; Peso: Rolo com 1Kg. 
MARCA: EUROCELL. Und 1.238 10,00 12.380,00 

12 
APONTADOR - Tipo: Lápis; Corpo: Em material plástico 
rígido; Requisito: manual portátil, com depósito. MARCA: 
CIS. 

Und 8057 0,50 4.028,50 

13 FITA - Tipo: adesiva transparente; Medida mínima: 12 
mm x 50 m. MARCA: EUROCELL. Und 2.425 0,50 1.212,50 

14 

FILME - Material: polaseal; Uso: plastificação de 
documentos; Espessura: 007 (175 mícrons); Medida: 80 
x 110 mm. Em embalagem com 100 unidades. MARCA: 
LASSANE. 

Emb. 3.698 10,00 36.980,00 

15 

BOBINA - Tipo: térmica; Requisito: Para impressão de 
senhas; Modelo: 80X40X1V; Medida: largura 79mm, 
diâmetro 60mm, comprimento 40m, tubete 12mm; com 1 
via com 30 unid. MARCA: MAXPRINT. 

Emb. 461 70,00 32.270,00 

16 PAPEL A4 - Material: papel sulfite; Gramatura: 75 g/m²; 
Cor: amarela. MARCA: REPORT. Rsm. 635 20,00 12.700,00 
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17 PAPEL A4 - Material: papel sulfite; Gramatura: 75 g/m²; 
Cor: rosa. MARCA: REPORT. 

Rsm. 794 20,00 15.880,00 

18 
PAPEL FOTOGRÁFICO - Tipo: glossy; Cor: branca; 
Gramatura: 180 g/m². Em pacote com 50 folhas. 
MARCA: MASTERPRINT. 

Pct. 351 20,00 7.020,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 178.991,80 
VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 4.536.391,33 
 
2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1º Classificada  Empresa detentora da ARP 
Razão Social: OFFICE PAPELARIA EIRELI - EPP CNPJ: 01.021.577/0001-42. 
Endereço: Rua Eliezer Levy, n.º 475, Bairro Laguinho 
Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68.900-140 
Telefone: (96) 3222-2385 
Endereço Eletrônico: e.varaujo@hotmail.com 

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo 
mesmo preço da 1ª classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e III, §2º 
do art.13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA (Decreto 
n.º 3.313/2016). 

2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo 
o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 3.182 /2016. 

2.5. Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, os 
seguintes fornecedores: 

Empresa Item 

NÃO HOUVE INTERESSADOS - 
  

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 

3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

redução dos preços praticados no mercado.  

3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.º 8.666/93. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos  Coordenadoria de Sistema de Registro de 
Preços. 

4.2. São participantes os seguintes órgãos e entidades: 

4.2.1. Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá  AGÊNCIA AMAPÁ; 

4.2.2. Instituto de Terras do Estado do Amapá  AMAPÁTERRAS; 
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4.2.3. Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá  CBMAP;  

4.2.4. Controladoria Geral do Estado do Amapá  CGE; 

4.2.5. Defensoria Pública do Estado do Amapá  DEFENAP; 

4.2.6. Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amapá  DGPC; 

4.2.7. Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá  FCRIA; 

4.2.8. Gabinete do Governador do Estado do Amapá  GABGOV;  

4.2.9. Procuradoria Geral do Estado do Amapá  PGE;  

4.2.10.Polícia Militar do Estado do Amapá  PMAP; 

4.2.11.Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá  POLITEC;  

4.2.12. Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá  RURAP;  

4.2.13.Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão  SIAC; 

4.2.14.Secretaria de Estado da Administração do Amapá  SEAD; 

4.2.15.Secretaria de Estado da Educação do Amapá  SEED; 

4.2.16.Secretaria de Estado da Cultura do Amapá - SECULT;  

4.2.17.Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá  SEFAZ;  

4.2.18.Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá  SEJUSP; 

4.2.19.Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá  SEMA;  

4.2.20.Secretaria de Estado do Desporto e Lazer do Amapá  SEDEL; 

4.2.21.Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá  SEINF; 

4.2.22.Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA; 

4.2.23.Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades  SDC; 

4.2.24.Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá - SETEC; 

4.2.25.Gabinete do Vice-Governador do Amapá  VICE-GOV. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.º 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  

5.2. 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.  

5.3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e 
Contratos  CLC/PGE e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2006, após autorização do órgão gerenciador, 
o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art.5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, obriga-
se a: 
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6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação;  

6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;  

6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7º do Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016, o que se segue: 

7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços  ARP, inclusive de eventuais 
alterações para o correto cumprimento de suas disposições; 

7.1.2. Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento das 
obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço; 

7.1.3. Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, 
a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem praticados; 

7.1.4. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições 
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega, 
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de bem 
ou prestação de serviços e; 

7.1.5. Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, 
obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço de 
e-mail sempre que houver alterações destes; 

8.1.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de 
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele 
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

8.1.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 
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a) Não mantiver a proposta; 

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços 
ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

9.2. g reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178 da Lei n.° 
14.133/2021. 

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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9.5. e f
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na 
Lei nº 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

9.8. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999.  

9.9. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou 
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.10. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições dos itens 9.08 e 9.09, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da notificação. 

9.11. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão 
unilateral do contrato. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

10.1.1.Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.2.Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável; 

10.1.3.Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 

10.1.4.Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 7º 
da Lei n.º 10.520/2002; 

10.1.5.Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

10.1.6.A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no § 3º do art. 13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 049/2021-CLC/PGE e as propostas, com preços, 
quantidades e especificações;  

12.2. As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo ao Edital. 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
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Telefone: (96) 3131 2839. E-mail: coordlicit@pge.gov.br
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12.3. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

12.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.  

12.6. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá-AP, 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

 ________________________________________ 

Procuradoria Geral  

________________________________________ 

OFFICE PAPELARIA EIRELI - EPP 
CNPJ Nº 01.021.577/0001-42 
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Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 09/06/2021 Horário: 08:30h (horário de Brasília) 

A participação neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da 
senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta inicial de preços, a partir da data da 
liberação do Edital até o horário da abertura da sessão pública. 

Endereço Eletrônico www.siga.ap.gov.br 

Pregoeiro e  

Equipe de Apoio 

Central de Licitações e Contratos, Edifício da Procuradoria-Geral do Estado do 
Amapá, 1º andar. 

Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, Macapá - AP, CEP 68.901-280. Telefone: 
(96) 3131-2839 

E-mail: licita01@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br 

 

 

 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 049/2021 

 

Objeto 
Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório, visando 
atender as necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a Administração Pública do 
Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste 
instrumento – que integra o presente Edital, independente de transcrição. 

http://www.siga.ap.gov.br/
mailto:licita05@pge.ap.gov.br%20/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/2021 - CLC/PGE 

Processo SIGA n.º 00002/PGE/2020 
 

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por intermédio da Central de Licitação e Contratos – CLC/PGE, 
representado(a) pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados(as) pela Portaria Conjunta n.º 003/2021-
PGE, de 16/03/2021, publicada no DOE n.º 7.376, de 17/03/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, fará licitação para REGISTRO DE PREÇO, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública, por 
meio da INTERNET, através do site www.siga.ap.gov.br, mediante condições de segurança, criptografia e 
autenticação em todas as suas fases.  O procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI 
da Constituição Federal, da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, do Decreto Federal n.º 8.538/2015,  
Decreto Estadual n.º 2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto 
Estadual n.º 3.184/2016, Decreto Estadual n.º 3.313/2016 e da Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do 
Consumidor (L8078 - CDC), e, subsidiariamente, no que couber pela Lei n.º 8.666/1993, legislação correlata e 
demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório, visando 
atender as necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a Administração Pública do Estado do 
Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste instrumento – que integra o 
presente Edital, independente de transcrição. 

1.1.1. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços para este procedimento, conforme 
previsão dos incisos I, II e III do art. 3° do Decreto Estadual n.º 3.182/2016.  

1.1.2. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância ao 
Termo de Referência, anexo I deste Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam.  

1.2. O Registro de Preços será formalizado após a homologação da Ata de Registro de Preços, na forma da 
minuta constante do Anexo VI, deste Edital. 

1.3. 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. 

1.4. A Procuradoria Geral do Estado – PGE/AP, por intermédio da Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE, através da Coordenadoria do Sistema de Registro de Preços (art. 29, caput, do Decreto Estadual n.º 
3.182, de 02/09/2016), é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços (ARP) dele decorrente. O (a) Gestor (a) 
responsável em gerir a Ata de Registro de Preços - ARP será o Procurador Geral do Estado, ou pessoa 
designada por ele. 

1.5. 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 8.666/1993) 

1.6. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.siga.ap.gov.br e 
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/


 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

   

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32. 3 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00059/PGE/2019 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

SEÇÃO II - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.  

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.siga.ap.gov.br  

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h e 29min. do dia 09/06/2021; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h e 30min. do dia 09/06/2021; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 09/06/2021. 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos 
horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro 
(a) em contrário. 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos os 
efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. (§7° do art. 18 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007). 

SEÇÃO III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital de Pregão, correrão à conta dos recursos 
específicos do órgão participante, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e notas de 
empenho, observados as condições estabelecidas no processo licitatório, conforme consignado no Termo de 
Referência, anexo I deste Edital. 

SEÇÃO IV – DO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O certame será gerenciado pela Central de Licitações e Contratos – CLC, localizada na Avenida Antônio 
Coelho de Carvalho, n.º 396 – Bairro: Centro, CEP: 68.901-280 – Macapá/AP. 

4.2. São participantes os seguintes órgãos e entidades: 

4.2.1 Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá – AGÊNCIA AMAPÁ; 

4.2.2 Instituto de Terras do Estado do Amapá – AMAPÁTERRAS; 

4.2.3 Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá – CBMAP;  

4.2.4 Controladoria Geral do Estado do Amapá – CGE; 

4.2.5 Defensoria Pública do Estado do Amapá – DEFENAP; 

4.2.6 Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amapá – DGPC; 

4.2.7 Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá – FCRIA; 

4.2.8 Gabinete do Governador do Estado do Amapá – GABGOV;  

4.2.9 Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE;  

4.2.10 Polícia Militar do Estado do Amapá – PMAP; 

4.2.11 Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá – POLITEC;  

4.2.12 Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP;  

4.2.13 Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC; 

4.2.14 Secretaria de Estado da Administração do Amapá – SEAD; 

http://www.siga.ap.gov.br/
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4.2.15 Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED; 

4.2.16 Secretaria de Estado da Cultura do Amapá - SECULT;  

4.2.17 Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá – SEFAZ;  

4.2.18 Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá – SEJUSP; 

4.2.19 Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá – SEMA;  

4.2.20 Secretaria de Estado do Desporto e Lazer do Amapá – SEDEL; 

4.2.21 Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá – SEINF; 

4.2.22 Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA; 

4.2.23 Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades – SDC; 

4.2.24 Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá – SETEC; 

4.2.25 Gabinete do Vice-Governador do Amapá – VICE-GOV. 

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO NO SIGA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO 

5.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA (Decreto Estadual n.º 3.313/2016), através do sítio 
www.siga.ap.gov.br, acessando o ícone “Fornecedores”, aba “Cadastro de Fornecedores” e, na tela 
“Cadastro de Usuário”, efetuar o devido cadastro. Esse cadastro criado no SIGA é preliminar, devendo o 
mesmo ser efetivado junto à Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contratos 
– CLC/PGE/AP, situada na Av. Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68901-280. Macapá/AP, para 
que o interessado obtenha o Certificado de Registro Cadastral – CRC, regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 
1.249, de 08/04/2016, publicado no D. O. E n.º 6.174, de 08/04/2016.  

5.1.1. Quaisquer informações quanto ao pedido de Inscrição para obtenção do Certificado de 
Registro Cadastral - CRC, a licitante interessada em participar deste Pregão, deverá entrar em contato com a 
Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE/AP, no horário de 
08:00 às 14:00 horas, no endereço consignado no item 5.1, ou através do telefone (96) 3131-2833, ou, ainda, 
pelo e-mail: clc.cadfornecedores@pge.ap.gov.br. 

5.1.2. O credenciamento no SIGA deverá ser feito, mediante atribuição de chave de identificação 
(login) e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

5.1.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do Sistema para imediato bloqueio de acesso; 

5.2. A pessoa jurídica poderá credenciar mais de um representante para operar o Sistema, devendo, neste 
caso, encaminhar solicitação à Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contrato 
– CLC/PGE/AP, situada no endereço constante no item 5.1, anexando documentos que comprovem os poderes 
da pessoa a ser credenciada para o exercício de direitos e assunção de obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

5.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implica 
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes a este pregão. 

5.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não podendo ser atribuídos ao 
provedor ou ao gestor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que utilizada indevidamente por terceiros.  

http://www.siga.ap.gov.br/


 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

   

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32. 5 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00059/PGE/2019 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o 
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção 
de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.  

5.5. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo pregão 
eletrônico. 

5.6. A chave de identificação (login) e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, realizados 
pela Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, salvo quando canceladas por solicitação da credenciada, do 
responsável legal da empresa ou por iniciativa da própria Unidade de Cadastro de Fornecedores, desde que 
haja motivo devidamente justificado. 

5.7. No caso de dúvidas quanto à utilização do SIGA, a interessada poderá acessar os manuais informativos no 
site www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda, entrar em contato com o Suporte Técnico pelos 
telefones: (96) 3131-2840, no horário das 14h às 18h, e 0800-722-2701, das 09h às 18h (Segunda a Sexta). 

SEÇÃO VI - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1. Poderão participar deste Pregão, as interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
deste certame, e atendam às condições exigidas neste Edital e nos seus anexos, inclusive, quanto à 
documentação requerida para sua habilitação, consignadas na seção XIV, e, estejam previamente credenciadas 
no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, por meio do sítio www.siga.ap.gov.br, para acesso ao 
sistema eletrônico. 

6.1.1. A licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o 
atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 
Edital, como requisito para participação no pregão eletrônico; 

6.1.2. Para os itens com participação exclusiva, não havendo ao menos 03 (três) empresas, sediadas 
local ou regionalmente, qualificadas como ME e/ou EPP e/ou MEI interessadas em participar da presente 
licitação, a Administração Pública poderá repetir o certame licitatório, sem o caráter de exclusividade prevista na 
Lei Complementar nº 108/2018. Neste caso poderão participar todas as empresas interessadas cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto deste certame, e atendam às condições exigidas neste Edital e seus 
anexos. 

6.1.3. Com o fim de atender ao disposto na Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, o objeto desta 
licitação está dividido conforme consignado no respectivo Termo de Referência, anexo I deste Edital, nos 
seguintes termos: 

a) Para os lotes 01, 03 e 08 poderão participar todos os interessados que atendam aos 
requisitos do Edital; 

b) Para os lotes 02, 04, 05, 06, 07 e 09 (Cota Principal), poderão participar todos os 
interessados que atendam aos requisitos do Edital; 

c) Para os lotes 02.1, 04.1, 05.1, 06.1, 07.1 e 09.1, (Cota Reservada) a participação será 
exclusiva para ME, EPP e/ou MEI; 

6.2.   Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais nesta licitação, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, são considerados:  

6.2.1. 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).  

6.2.2. 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 
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a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

6.2.3. Microempreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na definição do art. 
966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que exerça as atividades de 
industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no 
ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional, observadas 
as alterações, atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006.  

6.2.4. 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 ME, 
EPP ou MEI: 

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 nº 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 nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações; 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 
de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

6.3. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão feitas 
preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado e verificá-lo 
periodicamente. 

6.3.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos para 
todos os fins deste edital, conforme o caso. 

6.4. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 

6.4.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art12
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6.4.2. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 

6.4.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar 
quando a penalidade foi aplicada pela Administração Pública, com fundamento no art.87, III, da Lei n.° 
8.666/1993; 

6.4.4. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com fundamento no art.87, 
IV da Lei n.° 8.666/1993 e, caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas às penalidades previstas no 
art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal. 

6.4.5. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade for 
aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública, com fundamento no art. 7°, da Lei n.° 10.520/2002; 

6.4.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

6.4.7. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

6.4.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

6.5. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na presente licitação.  

6.6. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.  

6.7. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 
independente do resultado do procedimento licitatório.  

6.8. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

6.8.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ; 

6.8.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 

SEÇÃO VII – DO ENVIO DA PROPOSTA  

7.1. Em relação ao envio da proposta, a licitante deverá, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, 
Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, no site www.siga.ap.gov.br, efetivar o login, através de sua 
senha privativa, e acessar a Aba "Fornecedores”, ícone “Área da Licitante” e, subsequente, encaminhar a 
proposta de preços, na aba "pregão", opção "lançar proposta", com as observações das condições definidas 
nesta seção, até a data e horário, marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.1.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com os Anexos I e II deste Edital; 

7.1.2. Caso a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Microempreendedor Individual 
apresente restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá 
declarar, no campo próprio do Sistema, que atende às demais exigências da habilitação.  

7.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.   

7.3. A inclusão de propostas compreende três etapas:  

7.3.1. A primeira etapa, caso a licitante goze dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 
Estadual n.º 108/2018, deverá declarar se é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual, informando em seguida se possui ou não restrição de documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista. Esta etapa finaliza com o Aceite do Termo de 
Credenciamento, documento que permite identificar qual o usuário está operando o Sistema; 

http://www.siga.ap.gov.br/
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7.3.2. A segunda etapa consiste na Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, com 
o Aceite do Termo de Habilitação e; 

7.3.3. A terceira etapa, a licitante deverá criar a proposta. 

7.4. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, a licitante deverá:  

a) Anexar seus documentos de habilitação, o que inclui toda a documentação prevista na seção XIV 
(da habilitação). 

b) Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário para cada item, expresso em 
real, devendo estar incluídos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como 
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, serviços de garantia 
técnica e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;  

c) Descrever detalhadamente o objeto, de acordo com as exigências discriminadas no Termo de 
Referência, anexo I deste Edital, devendo indicar além da marca, fabricante, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, podendo complementar as 
informações encaminhando via sistema através de arquivos (documentos), anexos à proposta. 

7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

7.5.1. As expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou outra semelhante não 
poderão substituir as especificações ofertadas. 

7.6. O preço total proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas aquelas que 
contemplem apenas parte do objeto. 

7.7. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 
duas casas decimais após a vírgula. 

7.8. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.  

7.9. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo, como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 
exclusiva da licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de 
eventual desconexão. A Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 

7.11. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pela proponente no ato do envio de sua 
proposta. 

SEÇÃO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

8.2.1. Contenham vícios ou ilegalidades;  

8.2.2. Não apresentem os requisitos técnicos exigidos no Anexo I - Termo de Referência – deste 
Edital; 

8.2.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis, considerados aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida; 

8.2.4. Não venham comprovar sua exequibilidade, especialmente em relação ao preço e a 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

   

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32. 9 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00059/PGE/2019 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

produtividade apresentada.  

8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

8.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) pregoeiro (a), sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 

SEÇÃO IX – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. . Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.1.1. Os lances serão ofertados, pelo VALOR TOTAL DO LOTE. 

9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital.  

9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar.  

9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da licitante.   

9.6. Prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar, em havendo dois ou mais lances de igual valor.  

9.7. Ao formular seu lance, a licitante deverá evitar que os valores unitários e totais extrapolem o número de 02 
(duas) casas decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o (a) Pregoeiro (a) estará autorizado (a) a adjudicar o 
objeto realizando arredondamentos a menor, no valor cotado. 

9.8. 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, seja para mais ou para 
menos.  

9.9. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja simbólico, 
irrisório ou de valor zero.   

9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

9.11. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas.  

9.12. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei n.º 
8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:  

9.12.1. Produzidos no País;  

9.12.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

9.12.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32. 10 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 

 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00002/PGE/2020 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

9.12.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação. 

9.13. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio realizado no sistema, vedado qualquer outro 
processo. 

9.13.1. Será considerada classificada em primeiro lugar em cada item a licitante que for 
primeiramente sorteada, e assim sucessivamente. 

9.14. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada.  

9.14.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação à licitante mais bem classificada. 

9.15. Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação de sua proposta ou 
lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002, 
para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento 
da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas previstas neste Edital. 

SEÇÃO X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

10.1. Para os lotes 02, 04, 05, 06, 07 e 09 (Cota Principal) e lotes 01, 03, 08, encerrada a etapa de lances da 
sessão pública virtual, se a proposta considerada como mais vantajosa, não houver sido ofertada por 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, e entre as licitantes classificadas 
na fase de lances, houver proposta de ME, EPP ou MEI, na faixa de até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual 
(MEI) melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação do(a) pregoeiro(a), 
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) A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, sendo 
iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para apresentação da nova 
proposta, contados a partir da mensagem do Pregoeiro (a);  

c) Não sendo apresentada nova proposta, na forma da alínea “a”, ou não ocorrendo a contratação, 
serão convocadas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito;  

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual; 

e) No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

10.2. Não ocorrendo à adjudicação do objeto a ME, EPP ou MEI na forma do item anterior o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante; 

10.3. Para os lotes 02.1, 04.1, 05.1, 06.1, 07.1 e 09.1 (Cota Reservada), encerrada a etapa de lances, a 
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classificação no sistema far-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados, e:  

a) Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado;  

b) Ocorrendo esta situação será exigida do vencedor da cota principal, que apresente nova proposta 
contemplando as duas cotas. 

10.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor 
preço ofertado. 

SEÇÃO XI – DA DESCONEXÃO DO (A) PREGOEIRO (A) 

11.1. Se ocorrer a desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances e, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
(§10 do art.25 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007);  

11.2. No caso de a desconexão com (a) Pregoeiro (a) 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 endereço eletrônico utilizado para divulgação, sitio www.siga.ap.gov.br. (§11 do art.25 do 
Decreto Estadual n.° 2.648/2007). 

SEÇÃO XII – DA NEGOCIAÇÃO  

12.1.  Após o encerramento da etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta à empresa licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida uma 
melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste edital. 

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

SEÇÃO XIII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto.  

13.2. O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR LOTE. 

13.3. O valor estimado para a contratação foi obtido a partir de consulta ao mercado, ratificada pela 
Subcoordenadoria de Precificação da CLC/PGE, estando os documentos anexados ao Processo SIGA n.° 
00002/PGE/2020. 

13.4. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 
Administração ou manifestamente inexequível. 

13.5. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração.  

13.6. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do art. 43, §3°, da Lei n.° 
8.666/1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar dentre outros, os seguintes 
procedimentos: 

http://www.siga.ap.gov.br/
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13.6.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações em 
relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

13.6.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

13.6.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada; 

13.6.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; e 

13.6.5. Demais verificação que por ventura se fizerem necessárias. 

13.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar a licitante para enviar documento digital, estabelecendo no “chat”, via 
sistema, prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

13.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.7.1.1. O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo (a) 
Pregoeiro (a). 

13.7.2. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

13.8.  Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat”, via sistema, nova 
data e horário para a continuidade da mesma.  

13.9.  No julgamento, o (a) pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que não atenderem a substância das 
propostas, mediante despacho fundamentado; registrado em ata e acessível a todos; atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificação.  

13.10. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar parecer de técnicos, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão.  

13.11. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital.  

13.11.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.  

13.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

13.12. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta da licitante vencedora não 
atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocadas tantas quantas forem necessárias para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 

13.13. Será, igualmente, desclassificada a proposta que não atender as especificações mínimas exigidas no 
Anexo I – Termo de Referência- deste Edital. 

SEÇÃO XIV – DA HABILITAÇÃO 
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14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

14.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade mantida pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.1.4. Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá. 

14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, 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; 

14.1.6. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação; 

14.2. A licitante que apresentar documentação comprovando o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido 
pela Central de Licitações e Contratos da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá e caso atendidas as 
condições de participação, ficará dispensada da apresentação dos documentos de habilitação que constem no 
CRC. 

14.2.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará eletronicamente a situação cadastral, caso esteja com algum(ns) 
documento(s) vencido(s), a licitante deverá encaminhá-lo(s) dentro do prazo de validade juntamente com a 
proposta e demais documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 

14.2.2. Existindo restrição no cadastro quanto ao documento de registro ou inscrição em entidade 
profissional competente, este deverá ser apresentado em situação regular, exceto quando não exigido na 
qualificação técnica. 

14.2.3. É dever da licitante atualizar previamente os documentos constantes no CRC para que estejam 
vigentes na data da abertura da sessão pública. 

14.3. As licitantes que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral (CRC) deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à habilitação, nas seguintes condições: 

14.4. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

a) Cédula de identidade e do CPF do proprietário, dos sócios ou dos representantes dos sócios; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) 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; 

d) No caso de ME ou EPP, certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30 de 
abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

e) No caso de Microempreendedor Individual, deverá apresentar prova de registro no órgão 
competente.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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f) 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. 

14.5. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 

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

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n.º 1751/2014; 

c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título VII-A da 
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;  

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

f.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

14.6. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

a) Comprovação de aptidão para execução com características, quantidades e prazos compatíveis 
com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado, comprovando que a Licitante tenha 
executado ou que esteja executando este tipo de objeto satisfatoriamente; 

14.7. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

b.1) No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.º 
11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro; 

b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

c) Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; 

Passivo Circulante 

d) As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores, que apresentarem 
resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou item pertinente. 

14.8. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, ainda, as seguintes 
declarações: 

14.8.1. Se a licitante se enquadrar na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.º 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A não 
manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito 
de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei 
supramencionada, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital; 

14.8.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei n.º 8.666/1993, de acordo com o modelo do 
Anexo IV deste Edital; 

14.8.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII, artigo 7°, da Constituição Federal, e inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 
9.854 de 27 de outubro de 1999, conforme o modelo contido do Anexo V deste Edital; 

14.8.4. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  

14.8.4.1. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime 
previsto no artigo 299 do Código Penal. 

14.9. A proposta readequada deverá ser apresentada pelas licitantes, via e-mail: licita01@pge.ap.gov.br / 
coordlicit@pge.ap.gov.br no prazo de 02h (duas horas), a contar do encerramento da negociação de preços, 
prazo este que poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) Pregoeiro (a). Já os documentos de 
habilitação devem estar anexados ao sistema desde o momento da criação da proposta, conforme 
previsto na seção VII, item 7.4, alínea a. 

14.9.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) Pregoeiro (a) 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

14.9.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos; 
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14.9.3. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório (por 
tabelião de notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais);  

14.9.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;  

14.9.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
necessários para verificação, a licitante será inabilitada. 

14.10. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou trabalhista da 
Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, consoante dispõe o § 1º, artigo 
43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do (a) 
Pregoeiro (a) no sistema eletrônico, para comprovar a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

14.10.1. A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquelas previstas 
nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8.666/1993. 

14.11. A não regularização no prazo previsto no item 14.10 acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, sendo concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

14.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço, observando-se que:  

14.13.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

14.13.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

14.13.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial;  

14.13.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

14.14. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais e entidades emissoras de certidões e/ou 
declarações constituem meio legal de prova.  

14.15. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

14.16. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.  

14.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  

14.18. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da informação 
usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com toda documentação 
formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação do (a) Pregoeiro (a), para fins de comprovação do 
cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante (s). 

SEÇÃO XV– DA ADERÊNCIA AO PREÇO DA LICITANTE VENCEDORA 
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15.1 Após a declaração da licitante vencedora, o(a) pregoeiro(a) comunicará aos demais licitantes sobre a 
possibilidade de redução de seus preços ao valor da proposta vencedora. 

15.2 A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante mais bem classificado.  

15.3 A convocação para aderência dos preços será realizada via chat pelo (a) pregoeiro (a), sendo concedido o 
prazo de 04 (quatro) minutos para que os licitantes se manifestem. 

SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATORIO  

16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

16.1.1. Caberá o (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

16.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

16.1.3. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante acesso ao sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

16.1.4. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: 
nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do 
pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.  

16.1.4.1. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da impugnação será publicada no sítio 
www.siga.ap.gov.br.  

16.1.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil que anteceder a 
data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício, esta não suspenderá o 
curso do certame. 

SEÇÃO XVII – DO PEDIDO DOS ESCLARECIMENTOS 

17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro (a), 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico, via internet, em campo próprio no sistema mediante acesso ao sítio www.siga.ap.gov.br 

17.1.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, 
Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) 
e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

SEÇÃO XVIII- DOS RECURSOS 

18.1. Declarada à vencedora, o (a) Pregoeiro (a) abrirá o prazo de 02h (duas horas), quando, a partir de então, 
dentro deste prazo estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio do sistema, sítio 
www.siga.ap.gov.br, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) 
decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) motivo(s).  

18.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

18.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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18.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a licitante declarada vencedora e, 
posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para homologação. 

18.2.1. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via 
eletrônica - internet, no período máximo de 02h (duas horas) após o (a) Pregoeiro (a) comunicar aos 
participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final; e manifestação motivada é a 
descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 

18.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses.  

18.3.1. As razões e contrarrazões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-mail: 
licita01@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br, em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolizada, 
no setor de protocolo da Procuradoria- Geral do Estado - PGE, no endereço constante no item 4.1 deste Edital, 
e endereçada a Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, no prazo determinado no item 18.3. 

18.4. O (s) recurso (s), porventura interposto (s), terá (ão) efeito suspensivo, nos termos do art.109, §2º da Lei n.º 
8.666/1993 e, será (ão) dirigido ao Procurador Coordenador da Central de Licitação e Contratos – CLC/PGE, por 
intermédio do (a) Pregoeiro (a), o (a) qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhá-lo (s) ao Procurador-Geral do Estado, devidamente informado (s), para apreciação e 
decisão, no prazo de 05 (cinco) úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

18.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

18.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário próprio, no ato da 
sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como os que não contiverem a 
identificação ou assinatura do responsável legal ou representante da empresa. 

18.8. Os autos do processo permanecerão com vistas fraqueadas aos interessados, na Coordenadoria de 
Licitação da CLC/PGE.   

SEÇÃO XIX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. A adjudicação do objeto deste Pregão ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

19.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo (a) Pregoeiro (a), à licitante vencedora, salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para a homologação (art. 28 do 
Decreto Estadual n.º 2.648/2007). 

19.3. A homologação deste Pregão compete ao Procurador-Geral do Estado do Amapá, podendo ser delegado 
ao Procurador Coordenador da Central de Licitações e Contratos (p. único do art. 17 do Decreto Estadual n.º 
3.184/2016). 

SEÇÃO XX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

20.1. 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 VI deste edital, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado. 

20.2. Será incluído, na respectiva ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou os serviços com 
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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.  

20.3. O prazo fixado no item 20.1 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. 

20.4. 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 8.666/1993. 

20.5. 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. 

20.6. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 

20.6.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a Ata, dentro do prazo 
estabelecido no item 20.1, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

20.7. 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. 

20.8. 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 8.666/1993, emitida após a autorização de compra 
pelo órgão gerenciador da ata.   

20.9. 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 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. 

20.10. 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. 

20.11. 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. 

20.12. 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 8.666/1993 trata. 

20.13. Justifica-se a previsão para adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante do 
certame licitatório pelos seguintes motivos: 

a) A missão institucional da Central de Licitações e Contratos do Estado CLC, como órgão que visa à 
centralização dos processos licitatórios dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual em prol da 
economicidade e eficiência nas contratações estaduais; 

b) A comprovada economicidade nas contratações para a Administração Pública, tanto em termos de 
custos para se realizar um procedimento licitatório onde já se tem registrado o produto a ser adquirido em atas 
de registro de preços vigentes, quanto em termos de economia de escala, tendo em vista que a CLC é o órgão 
responsável pela centralização e racionalização dos procedimentos licitatórios do Estado; 
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c) Considerando a previsão legal constante no art. 5º, XIV e art. 24, do Decreto estadual nº 
3.182/2016, que regula o Sistema de Registro de Preços no Amapá, sendo observado o princípio da legalidade; 

d) E, ainda, para atendimento de necessidades urgentes de contratação por órgãos que, por algum 
motivo, não tem disponível o tempo necessário à realização de seu próprio procedimento licitatório, 
considerando a celeridade e objetividade nas contratações através da adesão a atas de registro de preços cujo 
objeto já fora previamente e devidamente especificado e licitado pelo órgão gerenciador, seguindo-se os ritos de 
um procedimento licitatório, e sob a observância dos órgãos de controle. 

SEÇÃO XXI – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

21.1. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 
n.º 8.666/1993 c/c o artigo 14 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

21.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Procuradoria-Geral do 
Estado, por meio da Central de Licitações e Contratos (órgão gerenciador) promover às negociações 
necessárias junto aos fornecedores registrados, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II, do 
caput do art.65 da Lei n.º8.666/1993. 

21.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, a Central de Licitações e Contratos, nos termos do art.20 e incisos do Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016, poderá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao pratico no mercado ou; liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso 
frustrada a negociação ou; convocar os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade 
de negociação, observada a ordem de registro e classificação. 

21.4. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento, devidamente instruído, 
pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea 
“d” do inciso II, ou do §5° do art.65 da Lei n.°8.666/1993, caso em que a Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE (órgão gerenciador), com base no art.21 e incisos do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, poderá 
negociar os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente registrados ou; liberar o fornecedor do 
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e, sem a aplicação da 
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados ou; convocar os demais 
fornecedores, para assegurar iguais oportunidades de negociação. 

21.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes; 

21.4.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata 
de registro de preços, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

21.5. O registro de preço do fornecedor será cancelado pela Administração, quando o mesmo descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços ou; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável ou; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado ou; Sofrer sanção prevista nos incisos III ou 
IV do Caput do Art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

21.6. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual nº 3182, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência 
de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993. As demais 
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condições e ritos para que a revisão de preços seja realizada estão previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 
Estadual nº 3182/2016. 

21.7. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no p. único do art.22 do Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

21.8. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

SEÇÃO XXII – DO TERMO DE CONTRATO 

22.1. O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º do Art. 62, da Lei 
8666/93, em virtude do objeto se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 
quais não resultarão obrigações futuras. 

22.2. A Administração convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o direito à 
contratação.  

22.2.1 O prazo para retirada na nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração; 

22.2.2 A entrega da Nota de Empenho poderá ser acompanhada do Termo de Referência, anexo I 
deste Edital, para fins de ratificação das obrigações da licitante vencedora, consignadas no respectivo termo; 

22.2.3 Caso a licitante vencedora não retire a Nota de Empenho no prazo estabelecido neste edital ou 
não mantenha todas as condições exigidas na habilitação implicará no descumprimento total do compromisso 
assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, a sessão pública do Pregão será reaberta para 
que se proceda à habilitação da licitante constante do cadastro de reserva, na ordem de classificação do 
certame;  

22.2.4 Não havendo cadastro de reserva, será facultado à Administração convocar licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata de registro de preços no mesmo prazo e nas 
mesmas condições do primeiro colocado;  

22.2.5 Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço da primeira colocada, aplicar-se-á o 
disposto no art. 4º, inc. XXIII da Lei n.º 10.520/2002 e art.28, §3º do Decreto Estadual n.º 2.648/2006; 

22.2.6 A Nota de Empenho poderá ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, 
desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

SEÇÃO XXIII – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, bem como os prazos e condições de entrega do objeto 
estão descritos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

SEÇÃO XXIV- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

24.1. As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA estão descritas no Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 

SEÇÃO XXV- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

25.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, mediante o 
processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda 
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(SEFAZ-AP); 

25.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da Nota 
Fiscal/Fatura referente ao(s) objeto(s) regulamente fornecido(s), acompanhada dos documentos de regularidade 
perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o 
disposto no Art. 29 da Lei nº 8.666/1993 e nos arts. 6º e 7º, inciso I, alínea “a” a “c”, do Decreto Estadual nº 
1278/2011; junto ao Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificação da despesa executada. 

25.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 
indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números 
da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

25.4. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva 
agência e da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

25.5. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 
objeto; 

25.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de 
reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

25.7. 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: 

I = Índice de atualização financeira; 

I = (TX/100)  

         360  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%); 

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

SEÇÃO XXVI – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

26.1. Os critérios de fiscalização estão descritos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

SEÇÃO XXVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

27.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços 
ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

27.2. Para os fins da alínea “g”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178 da Lei n.° 
14.133/2021. 

27.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;  

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente descredenciamento 
do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

27.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 

27.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 27.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

27.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
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Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na 
Lei nº 9.784/1999. 

27.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central de 
Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

27.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

27.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999.  

27.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA 
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

27.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições dos itens 27.09 e 27.10, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notificação. 

27.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

SEÇÃO XXVIII - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

28.1. A autoridade competente pela homologação do certame poderá revogar a licitação em face de razões de 
Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado.  

28.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços.  

28.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do Contrato.  

28.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.  

SEÇÃO XXIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

29.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

29.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.  

29.4. Em caso de divergência entre o sistema SIGA e disposições deste Edital, prevalecerão à redação do 
instrumento convocatório. 

29.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 
sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no sistema eletrônico.  
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29.6. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Brasília (DF) e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

29.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato 
supervenientes, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

29.8. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.  

29.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação.  

29.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento licitatório. 

29.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

ANEXO V - Modelo de Declaração (Requisitos Constitucionais); 

ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preço; 

SEÇÃO XXXI - DO FORO 

30.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento Convocatório, que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas na Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.  

Macapá-AP, 26 de maio de 2021. 

 
Bernardo Firmino Martins de Souza 

Coordenadoria de Padronização de Documentos - CLC/PGE 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, 
nos termos da Lei n.º 10.520/2002. 
  

 
 

______________________________ 
Jeane Alessandra Teles M. Paiva 
Procuradora Chefe da Central de 

Licitações e Contratos 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

______________________________________________________________________ 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ. 
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1. OBJETO 

 Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório, visando atender as 
necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

 O objeto ora pretendido destina-se ao atendimento das necessidades pertinentes as atividades 
administrativas rotineiras dos Órgãos da Administração Pública do Estado do Amapá, afim de garantir o 
suprimento necessário de materiais de expediente, indispensável para o bom desempenho das atividades 
institucionais ordinárias; 

 A Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da Central de Licitações e Contratos, será a 
responsável por consolidar as demandas e realizar o procedimento licitatório em nome dos demais órgãos 
demandantes, visando alcançar maior eficiência e eficácia nas contratações realizadas pelo Poder Executivo 
Estadual. 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR 

 Conforme estatui o Art. 13, II, do Decreto Estadual n.º 3.184/2016 (Regulamento da CLC), c/c Art. 29, 
caput, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016 (Regulamento do SRP), a Procuradoria Geral do Estado - PGE, por 
intermédio da Central de Licitações e Contratos, exercerá o papel de órgão gerenciador do presente Registro de 
Preços. 

4. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 Participam deste Registro de Preços os seguintes órgãos: 

1. Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá – AGÊNCIA AMAPÁ; 

2. Instituto de Terras do Estado do Amapá – AMAPÁTERRAS; 

3.  Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá – CBMAP;  

4. Controladoria Geral do Estado do Amapá – CGE; 

5. Defensoria Pública do Estado do Amapá – DEFENAP; 

6. Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amapá – DGPC; 

7. Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá – FCRIA; 

8. Gabinete do Governador do Estado do Amapá – GABGOV;  

9. Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE;  

10. Polícia Militar do Estado do Amapá – PMAP; 

11.  Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá – POLITEC;  

12. Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP;  

13. Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC; 

14. Secretaria de Estado da Administração do Amapá – SEAD; 

15. Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED; 

16. Secretaria de Estado da Cultura do Amapá - SECULT;  

17. Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá – SEFAZ;  
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18. Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá – SEJUSP; 

19.  Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá – SEMA;  

20. Secretaria de Estado do Desporto e Lazer do Amapá – SEDEL; 

21. Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá – SEINF; 

22. Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA; 

23. Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades – SDC; 

24. Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá - SETEC; 

25. Gabinete do Vice-Governador do Amapá – VICE-GOV. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

5.1 Os materiais a serem adquiridos deverão atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 
constantes no Anexo I deste Termo; 

5.2 Em caso de divergência entre as especificações dos itens descritos no CATÁLOGO DE MATERIAIS DO 
SIGA e a constante no Anexo I deste Termo de Referência, prevalecerá a descrição deste Termo; 

5.3 Os materiais devem ser de primeira qualidade, originais, apresentados em embalagem nova e intacta, sem 
qualquer tipo de degradação, desgate ou defeito; 

5.4 Os materiais a serem adquiridos deverão possuir selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e atender as especificações técnicas mínimas e quantidades constantes no 
Anexo I deste Instrumento; 

5.5 O Item 21 do LOTE 005 - GRAMPEADOR - Tamanho grampo: 26/06, deverá atender o estabelecido pela 
Norma Internacional SAE 1010/20 da Society of Automotive Engineers – EUA; 

5.6 O quantitativo global a ser adquirido será de 165 (cento e sessenta e cinco) itens, divididos e agrupados em 
lotes correspondentes em suas características, de acordo com os quantitativos solicitados, conforme disposto no 
ANEXO I deste instrumento; 

5.7 Os quantitativos previstos neste Termo de Referência foram definidos mediante coleta das necessidades 
existentes junto ao órgão demandante, levando-se em consideração a média anual de consumo, na Previsão de 
Consumo encaminhada pelo órgão participante, registrada por meio da Intenção de Registro de Preços n° 
059/2019 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO. 

6. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO E CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO. METODOLOGIA 

 A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e com o Decreto Estadual n.º 
2.648/07 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas 
alterações, devendo ser utilizado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em virtude de se tratar de objeto 
que pelas características há necessidades de contratações frequentes, entrega parcelada e ainda por tratar-se 
de aquisição destinada ao atendimento de mais de um órgão ou entidade, conforme estatui o Art. 3º, incisos I, II 
e III, do Decreto Estadual nº 3.182/16, com fornecimento de acordo com as quantidades previstas, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços e conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária da 
Administração; 

 Adotar-se-á como critério de adjudicação o MENOR VALOR POR LOTE. Sabe-se que a divisão do 
objeto da licitação deve ser adotada quando esta não ensejar prejuízos à plena satisfação da necessidade da 
Administração. Assim considerando, neste caso, optou-se por adjudicar o objeto em LOTES visando garantir a 
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vantajosidade e a atratividade ao preço dos produtos, haja vista que certos itens possuem baixo custo no 
mercado, o que poderia acarretar em desinteresse por parte dos licitantes em concorrer pelo item isolado, visto 
que estes teriam valor baixo comparado aos demais presentes na licitação, incidindo no risco de fracasso sobre 
estes itens e fragilizando a competitividade. Levando em consideração esta prevenção, considerando a 
experiência desta Central de Licitações e Contratos em testemunhar cenário parecido em certame anterior a 
este, cujo resultado fora o fracasso de certos itens, adotou-se neste Registro de Preço o agrupamento dos itens 
em lote na intenção de garantir a atratividade do valor total dos lotes, que consequentemente estimularia a 
competitividade. 

7. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, a contar de sua 
publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do inciso III, § 3º, do art. 15, da Lei Federal n.º 
8.666/1993, e conforme determina o art. 14, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

7.2 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado ou 
até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro; 

7.3 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 aquisição pretendida. 

8. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 Durante o fornecimento do objeto será exigido que a empresa fornecedora mantenha-se em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, conforme as condições para participação em 
procedimentos licitatórios previstas nos arts. 27 a 31 da Lei n° 8.666/93, bem como todas as condições de 
habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

9. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos recursos 
específicos dos órgãos e entidades participantes, cuja Fonte, Programa, Ação e Elementos de Despesas 
constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da efetiva contratação, observadas as 
condições estabelecidas no processo licitatório. 

Em se tratando de verbas e recursos provenientes da União, advindos de transferências voluntárias, por 
intermédio dos instrumentos previstos em lei, aos demais entes federados, a publicação deste procedimento 
licitatório deverá ocorrer no Diário Oficial da União. 

10. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

10.1 O objeto deste Termo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência; 

10.2 A Contratada deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, nos locais indicados no 
Anexo II deste Termo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de expediente normal, de segunda a 
sexta-feira, nos horários de 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, correndo por conta do fornecedor todas as 
despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc; 

10.3  O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 

10.4 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 
Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência; 
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10.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis, 
a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

10.6 Em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Termo será recebido, 
mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação a conformidade do objeto com suas especificações e quantidades; 

b) Definitivamente: por servidor ou uma comissão de recebimento, nomeados pela Administração contratante, 
após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

10.7 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela 
Comissão de Recebimento, que o emitirá no prazo de 05 (cinco) dias a contar da entrega provisória; 

10.8 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) 
pendência(s); 

10.9 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da 
licitante vencedora pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas; 

10.10 Havendo pedido de prorrogação de prazo de entrega, este somente será concedido em caráter 
excepcional e sem efeito suspensivo, devendo ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 01 
(um) dia útil do seu vencimento, aprsentando em anexo documento comprobatório do alegado pela Contratada, 
para efeito de justificativa plausível, em conformidade com o Art. 57, §1, da Lei nº 8.666/93. 

11. DAS AMOSTRAS 

11.1 Será exigido do licitante previamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) dos 
item(ns) constantes no Anexo I, para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de 
Referência e consequente aceitação da proposta, no prazo de 03 (três) dias úteis, na Central de Licitações e 
Contratos – CLC/PGE, localizada na Av. Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, 1º Andar, CEP: 68.900-015, 
Macapá-AP, no horário das 14 às 18h; 

11.2 As amostras deverão possuir, obrigatoriamente, todas as informações acerca das suas especificações 
contidas na respectiva proposta, relativas às condições ou exigências contidas neste Termo; 

11.3 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 
manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a 
equipamentos e submetidos aos testes necessários; 

11.4 Os produtos apresentados como amostras serão devolvidos ao licitante no estado em que se 
encontrarem ao final da avaliação; 

11.5 O licitante que não apresentar a referida amostra no prazo estabelecido ou sendo a mesma incompatível 
terá a oferta do item/lote desconsiderada para efeito de julgamento; 

11.6 A amostra apresentada pelo licitante vencedor do item/lote poderá ficar provisoriamente retida para 
exame de conformidade com o material entregue quando do fornecimento; 

11.7 A apresentação de amostras poderá ser dispensada, a critério da Comissão de Licitação, nos seguintes 
casos: 

11.7.1 Os produtos ofertados pelos licitantes que já tiverem sido analisados e aprovados pela Central de 
Licitações e Contratos; 
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11.7.2 As informações relativas a marcas, referências, catálogos, materiais promocionais etc., permitam à 
comissão responsável pela avaliação das amostras verificar a compatibilidade dos produtos ofertados com as 
especificações contidas neste Termo de Referência; 

11.8 Será rejeitada a amostra que: 

11.8.1 Apresentar problemas durante a análise técnica; 

11.8.2 For de qualidade ou desempenho inferior em relação às especificações constantes da proposta; 

11.8.3 Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem prevista na descrição do produto; 

11.8.4 Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação. 

11.9 As amostras retidas estarão à disposição dos licitantes, que deverão recebê-las no local indicado subitem 
11.1, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido esse prazo, a Central de Licitações e Contratos estará 
tacitamente autorizada pelo licitante a promover o destino que lhe aprouver. 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

12.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante, ou comissão, para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 
fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos constatados; 

12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Administração deverão 
ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

12.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.4 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa manterá preposto, aceito pela Administração 
contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

13. TERMO DE CONTRATO 

 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º do Art. 62, da 
Lei 8666/93, em virtude de se tratar de compra com entrega imediata dos bens adquiridos, dos quais não 
resultarão obrigações futuras. 

14. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

14.1 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 

14.2 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no descumprimento total 
do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

14.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, depois de entregue e aceito definitivamente a 
totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela 
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32. 32 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 

 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00002/PGE/2020 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

15.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de 
habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), 
para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 
1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

15.3 O Pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 
indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números 
da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

15.4 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 
objeto; 

15.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de 
reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

15.6 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o 
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo:  

    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;  

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

    I= (TX/100)/360  

    I= (6/100)/360 = 0,00016438  

    TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
neste Termo de Referência;  

16.2 Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não correspondam com 
o solicitado neste Termo de Referência, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação que lhe for 
entregue oficialmente.  

16.3 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham 
a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 
Administração; 

16.4 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até os 
locais indicados no Anexo II deste Termo; 

16.5 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de 
acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Termo; 
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16.6 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 
contratante; 

16.7 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do material fornecido; 

16.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por 
seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita; 

16.9 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos 
materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

16.10 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo; 

16.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela 
Administração contratante;  

16.12 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 
Administração contratante; 

16.13 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

16.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 
Processo Licitatório; 

16.15 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais 
objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com a Contratante; 

16.16 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste Termo de 
Referência; 

17.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas; 

17.3 Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do objeto a ser 
fornecido; 

17.4 Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer o objeto deste Termo dentro 
das normas estabelecidas; 

17.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 
da empresa;  

17.6 Designar servidores para recebimento e atesto do fornecimento;  

17.7 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
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17.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de comissão/servidor 
designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666. 

18. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que altere o custo do serviço ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observados as condições contidas na alínea “d” do inciso II, 
do caput do ar. 65, da Lei 8.666/93.  

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.° 10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei 
n.º 8.666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 
retirar a nota de empenho; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

19.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a CONTRATANTE; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicados oficialmente;  

c) multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
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f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o conseqüente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados. 

19.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 
profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

19.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 18.1 poderão ser aplicadas à empresa juntamente 
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

19.5 Ao ato configurado como de corrupção, a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei 
n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

19.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 
ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

19.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

19.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão 
unilateral do contrato. 

20. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ xxxxx (xxxxx), conforme se extrai da 
pesquisa de mercado elaborada pela Subcoordenadoria de Precificação desta Central, que indicou a média dos 
preços praticados entre os fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

Macapá - AP, 03 de maio de 2021. 

 

Jeany Correia Oliveira 
Responsável pela elaboração deste Termo 

 
 

Kelly do Rosário Lima 
Coordenadora de SRP/CLC/PGE 
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ANEXO I  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

LOTE 001 

ITEM DESCRI
ÇÃO 

REF. QUANT. 

01 ALFINETE DE SEGURANÇA, nº 00, em aço niquelado, caixa 
com 100 unidades. 

Caixa 
1.070 

 

02 

ALFINETE Nº 01 PARA MAPA, cabeça em polietileno nas 
cores básicas (verde, vermelha, azul, amarela, branca ou preta), 
corpo em aço niquelado, caixa com 50 peças de uma 

única cor. 

 

Caixa 724 

 

03 

CLIPS, nº 03, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de 
identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

4.422 

 

04 

CLIPS, nº 1/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com 

dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

5.018 

 

05 

CLIPS, nº 2/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com 

dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

5.519 

 

06 

CLIPS, nº 3/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com 

dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

6.283 

 

07 

CLIPS, nº 4/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de 
identificação do produto e do fabricante. 

 

Caixa 6.484 

 

08 

CLIPS, nº 5/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de 
identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

4.562 

 

09 

CLIPS, nº 6/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de 
identificação do produto e do fabricante. 

 

Caixa 3.830 

 

10 

CLIPS, nº 8/0, tratamento superficial niquelado, norma SAE 
1010/20. Embalagem: caixa com 100 unidades, com 

dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

4.011 
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11 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO, nº 03, latonado, 

haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, 
com dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 

3.706 

12 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO, nº 04, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.705 

13 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO, nº 06, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.683 

14 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 07, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.205 

15 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 08, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação 

Caixa 2.861 

16 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 10, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.120 

17 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 11, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.686 

18 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 12, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.642 

19 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 14, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.112 

20 

COLCHETE PARA ENCADERNACAO nº 15, latonado, haste 
dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, com 
dados de identificação do produto e do fabricante. 

Caixa 2.979 

21 

PERCEVEJO, latonado, dourado, com 9mm de comprimento, 
em caixa com 100 unidades. Caixa 1.622 

 

LOTE 002 

COTA PRINCIPAL 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 
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00002/PGE/2020 

Fls.: ____ 
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01 

ALMOFADA PARA CARIMBO, capa em material plástico, com 
esponja absorvente revestida de tecido, dimensões 
aproximadas: 10 cm x 17 cm (Larg. x Comp.), entintada na cor 
azul. 

Und 1.625 

 

02 

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 
material corpo acrílico, dimensões: 17cm x 10cm x 5cm 
(Comp. X Larg. x Alt.), podendo variar em +5 cm. Base em 
feltro de 2mm, com encaixe p/ 02 pincéis marcadores. 

 

Und 

 

2.261 

 

03 

BANDEJA PARA DOCUMENTOS, bandeja dupla, em material 
acrílico, com hastes articuláveis em metal, dimensões: 37 cm x 
25 cm x 8 cm (Comp. x Larg. x Alt.), 

podendo variar em +5cm, cor fumê. 

 

Und 

 

1.994 

 

04 

CAIXA ARQUIVO, material plástico polipropileno, dimensões: 
25 cm x 35 cm x 13,5 cm (Alt. x Comp. x Larg.), podendo 
variar em + 5 cm, aplicação escritório. 

 

Und 

 

17.789 

 

05 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, 
comprimento 40, largura 27, altura 13, transmitância 
transparente, características adicionais tampa e travas, tipo 

 

Und 

 

6.987 

 

06 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, 
comprimento 56,50, largura 38,50, altura 37, transmitância 
transparente, características adicionais tampa e travas, tipo 

caixa organizadora, capacidade 56 litros. 

 

Und 

 

5.748 

 

07 

DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO de 12 matérias, em plástico 
polipropileno, furação universal, dimensões aproximadas: 21,5 
cm x 29,7 cm, embalagem com 12 

divisórias. 

 

Pacote 

 

558 

 

08 

BANDEJA PARA DOCUMENTOS, bandeja tripla, em material 
acrílico, com hastes articuláveis em metal, dimensões: 37 cm x 
25 cm x 11 cm (Comp. x Larg. x Alt.), podendo variar em +5cm, 
cor fumê. 

 

Und 

 

 

1.270 

09 

PORTA LÁPIS, PAPEL LEMBRETE E CLIPS: em material 
acrílico; Formato redondo ou quadrado; Unidos por uma base; 
Capacidade para 200 folhas de lembrete; na cor fumê, 
dimensões mínimas 22,8 x 6,5 x 9,0 cm. Embalado 
individualmente, com dados de identificação do produto.  

Und 1.758 
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10 

PRANCHETA PORTÁTIL, para papel formato A-2, em material 
acrílico, cor fumê, dimensões mínimas: 23,5 x 33,0 cm, com 
prendedor niquelado. Embalada individualmente, com dados de 
identificação do produto. 

Und 3.443 

11 
QUADRO DE AVISOS; Tipo: vitrine; Material: maderite; Material 
moldura: alumínio; Revestimento: emborrachada com feltro; Cor: 
verde. 

Und 538 

12 
RÉGUA ESCRITÓRIO, em material plástico resistente, 
comprimento 30cm; Detalhada em centímetros e milímetros. 
Embalagem com 10 unidades. 

Embalagem 2.416 

13 
RÉGUA ESCRITÓRIO, em material plástico resistente, 
comprimento 50cm, graduação centímetro/polegada, tipo 
material flexível. 

Und 3.978 

14 
TRENA, material fibra vidro, dimensões mínimas: 50m, 
Graduada em milímetros, centímetros e metros; Com manivela. 

Und 820 

15 
ÍNDICE ALFABÉTICO DE A/Z PARA FICHÁRIO DE MESA – 
Largura 10 cm, Comprimento 15 cm; Cor a definir. 

Und 294 

16 
ESCALÍMETRO, material plástico, tipo escala triplo decímetro, 
tamanho 30, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 
1:125. 

Und 215 

17 
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, material PVC – cloreto de 
polivinila; Cor PRETA, para encadernar 100 folhas; Pacote com 
50 unidades. 

Pacote 656 

18 
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, material PVC – cloreto de 
polivinila; Cor PRETA, para encadernar 50 folhas. Pacote com 
50 unidades.  

Pacote 910 

19 
ESTILETE DESENHO, material corpo plástico resistente, largura 
lâmina 22, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de 
pressão. 

Und 3.805 

20 

GABARITO - Material: resina termoplástica; Tamanho: 60 mm; 
Composição: contendo 37 peças (26 letras, 10 números e 1 
símbolo); Características adicionais: letras vazadas. 

 

Und 229 
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LOTE 002.1 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

04.1 
CAIXA ARQUIVO, material plástico polipropileno, dimensões: 25 cm x 
35 cm x 13,5 cm (Alt. x Comp. x Larg.), podendo variar em + 5 cm, 
aplicação escritório. 

Und 5.929 

05.1 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, comprimento 40, 
largura 27, altura 13, transmitância transparente, características 
adicionais tampa e travas, tipo caixa organizadora, capacidade 13,50 
litros. 

Und 776 

06.1 

CAIXA ORGANIZADORA, material plástico resistente, comprimento 
56,50, largura 38,50, altura 37, transmitância transparente, 
características adicionais tampa e travas, tipo caixa organizadora, 
capacidade 56 litros. 

Und 1.436 

 

LOTE 003 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

01 

AGENDA DIÁRIA, agenda do ano da compra; Confeccionada em papel 
virgem; Medida 145 x 205 mm; Capa em material sintético, almofada; 
Com 190 páginas; Modelo: dados pessoais, calendário 3 anos, agenda 
telefônica e fita marcadora em cetim. 

Und 1.582 

02 
BLOCO RECADO (PARA ANOTAÇÃO) – Material: papel sulfite; Cor: 
variada; Largura 38 mm, Comprimento 50 mm; Tipo: removível; 
Características adicionais: 4 blocos; Quantidade de folhas: 100 folhas. 

Bloco 4.938 

03 
BLOCO RECADO (PARA ANOTAÇÃO) -  Material: papel sulfite; Cor: 
amarela; Largura 76 mm, Comprimento 102 mm; Tipo: removível; 
Características adicionais: 1 bloco; Quantidade de folhas: 100 folhas. 

Bloco 4.161 

04 
BLOCO RECADO (PARA ANOTAÇÃO) - Material: papel sulfite; Cor: 
variada; Largura 76 mm, Comprimento 76 mm; Tipo: removível; 
Características adicionais: 1 bloco; Quantidade de folhas: 400 folhas. 

Bloco 4.265 
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05 
CADERNO – Tipo: cartografia e desenho sem seda; Quantidade folhas: 
96 folhas; Possuir espiral; Dimensão: 200 mm x 275 mm. 

Und 981 

06 
LIVRO ATA - Material: papel alta alvura; Quantidade de folhas: 200 un; 
Gramatura: 56 g/m²; Comprimento: 298 mm; Largura: 203 mm; 
Características adicionais: capa dura, numerado, sem margens. 

Und 1.947 

07 

LIVRO ATA - Material: papel offset; Quantidade de folhas: 200 un; Tipo 
papel: pautado; Gramatura: 56 g/m²; Comprimento: 305 mm; Largura: 
210 mm; Tipo: caoa dura; Cor capa: preta; Características adicionais: 
numerado, sem margens. 

Und 1.791 

08 
LIVRO ATA - Material: papel alta alvura; Quantidade de folhas: 100 un; 
Gramatura: 56 g/m²; Comprimento: 298 mm; Largura: 203 mm; Tipo 
capa: dura; Características adicionais: numerado, sem margens. 

Und 1.474 

09 
LIVRO ATA, na cor preta, dimensões mínimas 220 mm x 320 mm, 
vertical (retrato), capa dura em papelão revestida em Kraft, com 100 
folhas pautadas e numeradas em papel off-set de 56g/m². 

Und 2.363 

10 

LIVRO PROTOCOLO (CORRESPONDÊNCIA) - Material: papel 
reciclado; Quantidade de folhas: 100 unidades; Gramatura: 56 g/m²; 
Comprimento: 210 mm; Largura: 150 mm; Tipo capa: papel reciclado; 
Características adicionais: numeradas sequencialmente.  

Und 3.246 

11 
BLOCO DE ANOTAÇÕES - Medida: 64X88 cm; Dados 
Complementares: Auto-adesivos removível; Cor: Diversas; Quantidade: 
cada bloco com 50 folhas. Pacote com 400 folhas. 

Pacote  2.225 

12 
PAPEL COLOR PLUS - Formato: A4; Gramatura: 180 g/m²; Cor: 
metalizada. Pacote com 50 unidades. 

Pacote 

 
705 

13 
FICHA PAUTADA - Material: papel offset; Gramatura: 150 g/m²; 
Comprimento: 203 mm; Largura: 127 mm; característica adicional: 5" x 
8". Pacote com 100 unidades. 

Pacote  179 

14 
PAPEL CARTOLINA - Material: celulose vegetal; Gramatura: 190 g/m²; 
Comprimento: 33 cm; Largura: 24 cm; Cor: branca; Aplicação: uso em 
IPM e sindicância. 

Folha 910 
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LOTE 004 

COTA PRINCIPAL  

 ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

01 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: grossa; Cor tinta: azul; 
Características adicionais: tampa removível com haste para fixação. 
Caixa com 50 unidades. 

 

Caixa  

 

1.607 

02 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: grossa; Cor tinta: preta; 
Características adicionais: tampa removível com haste para fixação. 
Caixa com 50 unidades. 

 

Caixa  

 

1.489 

03 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: grossa; Cor tinta: 
vermelha; Características adicionais: tampa removível com haste para 
fixação. Caixa com 50 unidades. 

 

Caixa  

 

1.114 

04 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal transparente; 
Material ponta: metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: média; 
Cor tinta: azul; Características adicionais: corpo sextavado. Caixa com 
50 unidades. 

 

Caixa  

 

1.701 

05 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal transparente; 
Material ponta: metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: média; 
Cor tinta: pretal; Características adicionais: corpo sextavado. Caixa com 
50 unidades. 

 

Caixa  

 

1.926 

06 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: média; Cor tinta: 
vermelha; Características adicionais: corpo sextavado. Caixa com 50 
unidades. 

 

Caixa  

 

1.170 

07 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: alumínio; Quantidade carga: 1 
un; Material ponta: metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: 
grossa; Cor tinta: a definir; Características adicionais: com suporte 
fixação, corrente em metal. 

Und 2.735 
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08 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, tipo ponta 
chanfrada/polietileno; Cor AMARELO fluorescente; tipo não 
recarregável; Traço 4 mm, filtro poliéster, base d'água. 

Und 8.757 

09 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, tipo ponta 
chanfrada/polietileno, cor AZUL fluorescente, tipo não recarregável; 
Traço 4 mm, filtro poliéster, base d'água. 

Und 7.318 

10 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, tipo ponta 
chanfrada/polietileno, cor AZUL fluorescente, tipo não recarregável; 
Traço 4 mm, filtro poliéster, base d'água. 

Und 7.702 

11 
CANETA PARA RETROPROJETOR - material plástico, ponta poliacetal 
de 2,0 mm (média), tinta à base de álcool, resistente a luz e umidade, 
cor a definir (AZUL ou PRETA). 

Und 1.089 

12 

LAPISEIRA TIPO GRAFITE - material plástico resistente, diâmetro 
carga 0,7mm, características adicionais: com ponta em metal e borracha 
apagadora, sistema amortecedor antiquebra e mecanismo para avanço 
do grafite. 

Und 2.040 

13 

LÁPIS GRAFITE PRETO, material corpo madeira, diâmetro carga 2 
mm, dureza carga HB, formato corpo cilíndrico, sem borracha 
apagadora, em caixa com 72 unidades. 

 

 

Caixa  

 

1.315 

14 
PINCEL PARA QUADRO BRANCO – material plástico; Tipo ponta 
feltro; Tipo tampa anti-asfixiante; Tipo carga descartável; Cor tinta AZUL; 
ponta de 2,5 mm diametro.  

Und 3.345 

15 
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, pincel recarregável, 
características: ponta de 4mm, com escrita de 2,00mm. Cor: PRETA. 

Und 3.252 

16 
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, pincel recarregável, 
características: ponta de 4mm, com escrita de 2,00mm. Cor: 
VERMELHO. 

Und 3.179 

17 

GIZÃO DE CERA, medindo 10 cm, caixa com 12 cores contendo, 
obrigatoriamente, as cores básicas (AZUL, VERDE, AMARELO E 
VERMELHO), composição básica de parafina, esterlina e pigmento 
orgânicos não tóxicos. Não perecível, com validade de (01) um ano. 
Caixa com 12 unidades. 

 

Caixa  

 

2.366 
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18 

CANETA HIDROCOR, corpo em plástico, tampa na cor branca, uso em 
qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, 
embalagem com 12 cores variadas, composto de álcool e corantes, 
podendo ser reabastecido. 

Und 2.322 

19 
REFIL TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, tinta na cor AZUL, capacidade 
37ml, características adicionais marca e procedência na embalagem. 

Und 1.002 

20 
REFIL TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, tinta na cor PRETA, 
capacidade 37ml, características adicionais marca e procedência na 
embalagem. 

Und 682 

21 
REFIL TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, tinta na cor VERMELHA, 
capacidade 37, características adicionais marca e procedência na 
embalagem. 

Und 598 

22 

BORRACHA ESCOLAR, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de 
caneta e lápis, atóxica, chanfrada, dimensões mínimas: 40 mm x 16 mm 
x 6,0 mm (Comp. x Larg. x Espes.). Com selo de identificação da 
conformidade aposto na embalagem e atendendo a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

Und 1.779 

23 

BORRACHA ESCOLAR, borracha na cor branca, para apagar escrita a 
lápis, macia, dimensões mínimas: 32 mm x 20 mm x 7 mm (Comp. x 
Larg. x Espes.). Com selo de identificação da conformidade aposto na 
embalagem e atendendo a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO.  

Und 3.281 

24 
PINCEL ATÔMICO, material plástico, 000, recarregável, cor tinta AZUL, 
certificado pelo INMETRO, validade de 1 (um) ano, caixa com 12 
unidades. 

 

Caixa 

 

835 

25 
PINCEL ATÔMICO, material plástico, ponta de 2,0mm em nylon, 
recarregável, cor tinta PRETA, certificado pelo INMETRO, validade de 1 
(um) ano, caixa com 12 unidades. 

 

Caixa  

 

706 

26 
PINCEL ATÔMICO, material plástico, ponta de 2.0mm em nylon, 
recarregável, cor tinta VERMELHA, certificado pelo INMETRO, validade 
de 1 (um) ano, caixa com 12 unidades. 

 

Caixa 

 

625 

27 
TINTA PARA CARIMBO, cor azul, componentes água, pigmentos, 
aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40ml. 

Und 2.568 
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28 

CANETA - Tipo: esferográfica; Cor: azul; Corpo: material plástico 
transparente, sextavado ou redondo; Ponta: fina de 0.7 mm; Material da 
Ponta: esfera de tungstênio; Dados Complementares: tampa ventilada 
na mesma cor da tinta. Caixa com 50 unidades. 

 

 

Caixa 

 

615 

29 

CANETA - Tipo: esferográfica; Cor: preta; Corpo: material plástico 
transparente, sextavado ou redondo; Ponta: fina de 0.7 mm; Material da 
Ponta: esfera de tungstênio; Dados Complementares: tampa ventilada 
na mesma cor da tinta. Caixa com 50 unidades. 

 

 

Caixa  

 

538 

30 

CANETA - Tipo: esferográfica; Cor: vermelha; Corpo: material plástico 
transparente, sextavado ou redondo; Ponta: fina de 0.7 mm; Material da 
Ponta: esfera de tungstênio. Caixa com 50 unidades. 

 

Caixa 

 

412 

 

LOTE 004.1 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

01.1 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: grossa; Cor tinta: azul; 
Características adicionais: tampa removível com haste para fixação. 
Caixa com 50 unidades. 

Caixa 535 

02.1 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: grossa; Cor tinta: preta; 
Características adicionais: tampa removível com haste para fixação. 
Caixa com 50 unidades. 

Caixa 496 

03.1 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Material: plástico cristal; Material ponta: 
metálica com esfera de tungstênio; Tipo escrita: grossa; Cor tinta: 
vermelha; Características adicionais: tampa removível com haste para 
fixação. Caixa com 50 unidades. 

Caixa 196 

 

LOTE 005 

COTA PRINCIPAL  

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

01 
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, material plástico, comprimento 
aproximado: 115 mm, tipo lingueta, aplicação folha em processo, em 
pacote com 50 unidades. 

 

Pacote 

 

625 
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02 
GRAMPEADOR, material metal, tipo alicate, capacidade 25, tamanho 
grampo 26/6, características adicionais apoio emborrachado. 

Und 1.980 

03 
GRAMPEADOR, material metal, tipo mesa, capacidade 70, tamanho 
grampo 9/10, características adicionais semi- industrial. 

Und 1.177 

04 
GRAMPEADOR, material metal, tipo profissional, capacidade 100, 
tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13, características adicionais 
base protetora antiderrapante/guia. 

Und 787 

05 
GRAMPEADOR, material não, tipo tapeceiro, tamanho grampo 106/4 a 
106/14. 

Und 640 

06 
GRAMPO GRAMPEADOR, material metal, tratamento superficial 
galvanizado, tamanho 23/10, em caixa com 5.000 grampos. 

 

Caixa 

 

 

1.247 

07 
GRAMPO GRAMPEADOR, aço galvanizado; Tamanho: 23/13; 
Requisito: arame de aço com tratamento antiferrugem, em caixa com 
5000 unidades.  

 

Caixa 

 

1.309 

08 

PERFURADOR DE PAPEL: em aço carbono estampado ou em 
estrutura metálica pintada, composto de base, dois pinos de corte e 
alavanca. A base deverá ser provida de um fundo plástico, 
antiderrapante para proteção da mesa, que poderá ser removida para 
limpeza das sobras de papel picado pela perfuração. A alavanca de 
pressão acionadora dos pinos de corte deverá ser mantida suspensa 
através de mola. Os pinos de corte, em aço tratado, deverão apresentar 
duplo corte afiado de modo a permitir furações perfeitas. Os pinos de 
corte deverão estar devidamente protegidos sob a alavanca de modo a 
evitar o contato acidental da mão do operador, capacidade de 
perfuração até 40 FOLHAS. Deverão ser fornecidos individualmente 
embalados em caixa de papelão, -ou de forma adequada para proteção 
de eventuais danos ao produto durante transporte e armazenamento. 
Deverão constar as informações exigidas na legislação em vigor. 

Und 1.266 
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09 

PERFURADOR PAPEL: em aço carbono estampado ou em estrutura 
metálica pintada, composto de base, dois pinos de corte e alavanca. A 
base deverá ser provida de um fundo plástico, antiderrapante para 
proteção da mesa, que poderá ser removida para limpeza das sobras de 
papel picado pela perfuração. A alavanca de pressão acionadora dos 
pinos de corte deverá ser mantida suspensa através de mola. Os pinos 
de corte, em aço tratado, deverão apresentar duplo corte afiado de 
modo a permitir furações perfeitas. Os pinos de corte deverão estar 
devidamente protegidos sob a alavanca de modo a evitar o contato 
acidental da mão do operador, capacidade de perfuração até 20 
FOLHAS. Deverão ser fornecidos individualmente embalados em caixa 
de papelão, ou de forma adequada para proteção de eventuais danos ao 
produto durante transporte e armazenamento. Deverão constar as 
informações exigidas na legislação em vigor. 

Und 1.694 

10 
PISTOLA DE COLA QUENTE, corpo injetado em plástico, ponta 
metálica, produto certificado, peso mínimo: 0,34kg, para refil bastão de 
11 mm. 

Und 613 

11 
TESOURA ESCOLAR, tesoura de 5” em aço inoxidável, cabo em 
polipropileno, características adicionais: cor preta, sem ponta. 

Und 2.563 

12 

CD-RW novo, gravação a 24 x 650 MB dados / 74 min. áudio, lacrado 
em capa de papel individual; Capacidade para armazenagem de 650 MB 
de dados, ou 74 minutos de áudio; Velocidade de gravação ate 24 x; 
Face não gravavel fosca com identificação do fabricante, capacidade e 
velocidade máxima de gravação. Informações adicionais: (nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de fabricação, numero do lote, 
composição, peso, e instruções de uso do produto do produto) deverão 
ser impressas na embalagem do produto. 

Und 5.090 
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13 

DVD+R, com superfície imprimível, 16 x 4,7 GB dados/120 min. vídeo 
(sp), lacrado em capa de papel ou papelão; Padrão DVD+R; Capacidade 
para gravação de 4,7 gigabytes de dados ou 120 min. de vídeo (SP); 
Suportar gravação a até 16 x; Unidade lacrada de fábrica em capa em 
papel ou papelão com identificação do fabricante, padrão, velocidade e 
capacidade da mídia impressa na embalagem. Informações adicionais: 
(nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação, 
numero do lote, composição, peso, e instruções de uso do produto do 
produto) deverão ser impressas na embalagem do produto. 

Und 6.303 

14 

CD - Tipo: CD gravável; Capacidade de gravação: 700MB ou 80 
minutos; Velocidade de gravação: 52x. Unidade lacrada de fábrica, com 
capa em plástico resistente, padrão, velocidade e capacidade da mídia 
impressa na embalagem. Informações adicionais: (nome/CNPJ do 
fabricante, nome do produto, data de fabricação, numero do lote, 
composição, peso, e instruções de uso do produto do produto) deverão 
ser impressas na embalagem do produto. 

Und 5.015 

15 
PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de 32GB, velocidade 
de Transferência de Dados 10MB/s leitura e 3MB/s gravação, conexão 
via porta USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. 

Und 1.504 

16 
PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de 64GB, velocidade 
de Transferência de Dados 10MB/s leitura e 3MB/s gravação, conexão 
via porta USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. 

Und 1.453 

17 
PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de 8GB, velocidade 
de Transferência de Dados 10MB/s leitura e 3MB/s gravação, conexão 
via porta USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. 

Und 2.339 

18 
CALCULADORA, de bolso, CB 1485 preta, 1 pilha AA ou solar, 8 
dígitos, comprimento 115 mm, largura 64 mm x altura: 20 mm. 

Und 

 

977 

 

 
19 

GRAMPO GRAMPEADOR, material metal, tratamento superficial 
galvanizado, tamanho 106/6, em caixa com 5.000 grampos. 

 

Caixa 

 

1.420 

20 
EXTRATOR GRAMPO - Material: aço inoxidável; Tipo: espátula; 
Tratamento Superficial: cromado; Tamanho: 15 cm. 

Und 3.008 
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21 
GRAMPEADOR - Material: metal; Tratamento Superficial: pintado; Tipo: 
mesa; Capacidade: 20 folhas; Aplicação: papel; Tamanho grampo: 
26/06. 

Und 1.583 

22 
GRAMPOS - Material: metal; Tratamento Superficial: galvanizado, 
cobreado; Tamanho: 26/6; Aplicação: grampeador. Caixa com 5000 
unidades. 

 

Caixa 

 

3.655 

23 
GRAMPOS - Material: aço; Tratamento Superficial: galvanizado; 
Tamanho: 106/8; Aplicação: madeiras, compensados e tapeçarias. 
Caixa com 5000 unidades. 

 

Caixa 

 

601 

24 

PERFURADOR PAPEL - Material: metal; Tipo: grande; Tratamento 
Superficial: pintado; Capacidade perfuração: 50 fl; Quantidade furos: 2 
un; Funcionamento: manual; Características adicionais: com marginador 
e aparador. 

Und 1.066 

 

LOTE 005.1 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

04.1 
GRAMPEADOR, material metal, tipo profissional, capacidade 100, 
tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13, características adicionais 
base protetora antiderrapante/guia. 

Und 262 

15.1 
PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de 32GB, velocidade 
de Transferência de Dados 10MB/s leitura e 3MB/s gravação, conexão 
via porta USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. 

Und 501 

16.1 
PEN DRIVE, com capacidade de armazenamento de 64GB, velocidade 
de Transferência de Dados 10MB/s leitura e 3MB/s gravação, conexão 
via porta USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux. 

Und 484 

 

LOTE 006 

COTA PRINCIPAL  

 ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 
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01 

PAPEL A4 ALCALINO, sulfite, gramatura 75 g/m², formato A4, medindo 
210 x 297 mm, alvura mínima de 90% conforme norma ISO para papel 
branco. Embalado em material impermeável antiumidade, com nome, 
gramatura, dimensões do produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ 
do fabricante Caixa com 10 resmas contendo 500 folhas. 

Caixa  

 
14.612 

02 

PAPEL RECICLADO, papel 100% reciclado, formato A4, sem odor, 
dimensões: 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m². Embalado em material 
impermeável antiumidade, com nome, gramatura, dimensões do 
produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante, 
acondicionado em caixa com 05 resmas. 

Cx 1.951 

03 
PAPEL CONTACT AUTO-ADESIVO, material plástico, cor incolor, 
transparente, dimensões mínimas: 45cm x 10m (Larg. x Comp.), em rolo 
de 10m. 

Und 

688 

 

 
 

 04 
PAPEL COLOR SET, aplicação confecção de cartazes, dimensões 
mínimas: 48 cm x 66 cm, gramatura mínima: 120g/m², em cores 
diversas. 

Folha 2.129 

05 
PAPEL CREPOM, material celulose vegetal, dimensões mínimas: 48cm 
x 2m, em cores diversas. 

Folha 1.595 

06 
PAPEL CARTÃO, material celulose vegetal, gramatura mínima: 
240g/m², dimensões mínimas: 50 cm x 70 cm, em cores diversas. 

Folha 2.411 

07 
PAPEL CAMURÇA, material celulose vegetal, dimensões mínimas: 
40cm x 60cm, em cores diversas. 

Folha 857 

08 
PAPEL CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura mínima: 
150g/m², dimensões mínimas: 48 cm x 66 cm, em cores diversas. 

Folha 3.758 

09 
PAPEL EMBORRACHADO, material borracha EVA, padrão liso, 
espessura: 2 mm, dimensões mínimas: 40cm x 60cm, cores diversas.  

Folha 1.708 

10 
PAPEL CARBONO, para escrita manual, na cor azul, formato A4, 
Embalagem: caixa com 100 folhas, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.  

Cx. 948 

11 
PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, tipo clássico, gramatura 
mínima: 180g/m², dimensões mínimas: 21cm x 29cm, em cor a definir 
(branca ou marfim), em embalagem com 50 folhas. 

Emb. 1.819 
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12 
PAPEL - Tipo: sulfite; Formato: ofício 2 (216 x 330 mm); Gramatura: 75 
g/m²; Cor: branco; Requisito: apergaminhado, embalagem em papel 
platificado, resistente à umidade. Em embalagem com 500 folhas. 

Resma 2.477 

13 
BOBINA PAPEL IMPRESSORA - Tipo Papel: sulfite; Comprimento: 50 
m; Largura: 914 mm; Aplicação: impressora plotter; Gramatura: 90 g/m². 

Rolo 1.056 

14 
PAPEL - Tipo: sulfite; Cor: verde; Formato: A4 (210 x 297mm). 

Resma 1.194 

15 
PAPEL - Tipo: couchê; Formato: A4 (210 x 297mm); Gramatura: 180 
g/m²; Cor: branco; Requisito: brilhante. Resma 1.708 

 

LOTE 006.1 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

02.1 

PAPEL RECICLADO, papel 100% reciclado, formato A4, sem odor, 
dimensões: 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m². Embalado em material 
impermeável antiumidade, com nome, gramatura, dimensões do 
produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante, 
acondicionado em caixa com 05 resmas. 

Cx 650 

12.1 
PAPEL - Tipo: sulfite; Formato: ofício 2 (216 x 330 mm); Gramatura: 75 
g/m²; Cor: branco; Requisito: apergaminhado, embalagem em papel 
platificado, resistente à umidade. Em embalagem com 500 folhas. 

Resma 825 

 

LOTE 007 

COTA PRINCIPAL  

 ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

01 

COLA PARA USO EM ISOPOR, frasco plástico c/ 90g. Líquida, com 
tampa removível, lavável, não tóxica. Dados de identificação do produto 
na embalagem (marca, data de fabricação e prazo de validade). O 
produto deve estar certificado junto ao INMETRO. 

Und 2.501 
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02 
COLA INSTANTÂNEA: composição cianoacrilato, cor incolor, aplicação 
vidro, borracha, plástico, PVC, metal, acrílico, náilon, tipo instantânea. 
Em frasco com 50g.  

Und 1.698 

03 
BASTÃO DE COLA QUENTE, aplicação: pistola de cola quente, tipo 
bastão refil, composição silicone, aplicação pistola quente, dimensões 
mínimas: 11mm x 30cm (Diâmetro x Comprimento). 

Und 3.035 

04 
COLA LÍQUIDA, branca, lavável, secagem rápida, não tóxica, bico 
econômico, composta de acetato de polivinila, certificada pelo 
INMETRO, validade de 1 (um) ano. Em frasco com 90g. 

Und 3.925 

05 

COLA LÍQUIDA, composição acetato de polivinila, cor branca, aplicação 
papel e material poroso, características adicionais com bico aplicador, 
tipo pastosa, certificada pelo INMETRO, validade de 1 (um) ano. Em 
embalagem de 1 litro. 

Und 891 

06 
PASTA PLÁSTICA SANFONADA, média, material leve, atóxico, 
resistente e 100% reciclável, 12 divisórias e 12 etiquetas de papel para 
títulos, fechamento em elástico, espessura 0,50 mm, cor transparente. 

Und 2.660 

07 
PASTA ARQUIVO, com elástico aba ofício simples, material leve, cor 
transparente, largura: 245 mm; Altura: 180 mm; Lombada: 25 mm; 
lombada: 25mm, tamanho: 1/2 ofício. 

Und 3.509 

08 
PASTA COM CANALETA, ofício PP (PLÁSTICO REGIDO), formato 220 
x 330 mm, capacidade de 30 folhas ofício ou A4. 

Und 1.979 

09 

PASTA REGISTRADORA DE AZ, tamanho oficio, lombada larga, 
confeccionada em cartão maciço de alta qualidade revestida interna e 
externamente por PP de alta resistência, mecanismo niquelado de alta 
precisão e cantoneiras de proteção de metal, com etiqueta dupla face, 
lombada na cor preta. Largura: 230 mm; Altura: 345 mm; Lombada: 50 
mm; Cor: a definir; Prendedor interno: trilho. 

Und 6.440 

10 
PASTA REGISTRADORA DE AZ - Material: papelão prensado; Largura: 
280 mm; Altura: 350 mm; Lombada: 85 mm; Cor: preta; Características 
adicionais: prendedor interno, alavanca, com 2 furos, bolsa plástica. 

Und 4.887 
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11 

PASTA SUSPENSA, marmorizada, confeccionada em cartolina 
plastificada, na cor bege, com grampo plástico, medidas 360 x 240mm, 
cabide metálico com ponteira de nylon branca, gramatura de 336 a 
350cm². 

Und 8.550 

12 
PASTA PLÁSTICA - Tipo: ofício; Material: plástico transparente; 
Dimensões: 245 x 335 mm; Características adicionais: aba com elástico, 
cristal office, sem lombada. 

Und 6.465 

13 

PASTA CATÁLOGO, para 50 envelopes plásticos, contendo 50 
envelopes plásticos, com 4 furos e 4 parafusos plásticos na parte 
interna, capa em papelão revestido em PVC na cor PRETA, tamanho: 
ofício, lombada mínima: 2cm. 

Und 7.191 

14 
COLA - Composição: PVP; Cor: incolor; Aplicação: papel; Tipo: Bastão; 
Peso: 40 g. 

Und. 1.400 

15 
CAPA ENCADERNAÇÃO - Material: polipropileno; Tamanho: a4; Cor: 
Preto fosco; Espessura: 0,30mm. Em pacote com 100 unidades. 

Pacote 1.638 

16 
CONTRACAPA - Material: plástico; Cor: Preto fosco; Tipo: relevo tipo 
couro; Formato: A4; Espessura: 0,30mm. Em pacote com 100 unidades. 

Pacote 1.528 

17 
PASTA ARQUIVO - Material: plástico; Tamanho: ofício; Cor: a definir; 
Características adicionais: grampo trilho plástico. 

Und 777 

 

LOTE 007.1 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

10.1 
PASTA REGISTRADORA DE AZ - Material: papelão prensado; Largura: 
280 mm; Altura: 350 mm; Lombada: 85 mm; Cor: preta; Características 
adicionais: prendedor interno, alavanca, com 2 furos, bolsa plástica. 

Und 1.628 
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13.1 

PASTA CATÁLOGO, para 50 envelopes plásticos, contendo 50 
envelopes plásticos, com 4 furos e 4 parafusos plásticos na parte 
interna, capa em papelão revestido em PVC na cor PRETA, tamanho: 
ofício, lombada mínima: 2cm. 

Und 2.396 

15.1 
CAPA ENCADERNAÇÃO - Material: polipropileno; Tamanho: a4; Cor: 
Preto fosco; Espessura: 0,30mm. Em pacote com 100 unidades. 

Pacote 546 

16.1 
CONTRACAPA - Material: plástico; Cor: Preto fosco; Tipo: relevo tipo 
couro; Formato: A4; Espessura: 0,30mm. Em pacote com 100 unidades. 

Pacote 509 

 

LOTE 008 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITA ADESIVA - Material: polipropileno; Tipo: gomada; Comprimento: 
50 m; Largura: 25 mm; Cor: transparente; Aplicação: multiuso. 

Und 3.873 

02 
FITA ADESIVA - Material: PVC; Tipo: monoface; Comprimento: 50 m; 
Largura: 50 mm; Cor: transparente. Und 

5.783 

03 
FITA ADESIVA - Material: crepe; Tipo: monoface; Comprimento: 50 m; 
Largura: 12 mm; Cor: bege; Aplicação: multiuso. 

Und 2.275 

04 
FITA ADESIVA - Material: crepe; Tipo: monoface; Comprimento: 50 m; 
Largura: 25 mm; Cor: branca; Aplicação: multiuso. 

Und 3.028 

05 
FITA ADESIVA - Material: crepe; Tipo: monoface; Comprimento: 50 m; 
Largura: 50 mm; Cor: bege; Aplicação: multiuso Und 

1.735 

06 
FITA ADESIVA, material plástico, tipo gomada, largura 50mm, 
comprimento 50m, cor MARROM. 

Und 1.735 

07 
FITA ADESIVA, material polipropileno, tipo mono face, largura 12mm, 
comprimento 10m, cor VERDE, aplicação multiuso. 

Und 985 
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08 
BARBANTE ALGODÃO - quantidade de fios: 8 uni; Acabamento 
superficial: crú; Cor: branca. 

Und 1.513 

09 
ELÁSTICO - Material: látex; Tamanho: nº 18. Em embalagem de 100 
gramas. 

Emb. 1.377 

10 
FITA ADESIVA - Material: polipropileno; Tipo: monoface; Comprimento: 
30 m; Largura: 12 mm; Cor: transparente; Aplicação: multiuso. 

Und 757 

11 BARBANTE - Tipo: De sisal; Peso: Rolo com 1Kg. Und 1.238 

12 
APONTADOR - Tipo: Lápis; Corpo: Em material plástico rígido; 
Requisito: manual portátil, com depósito. Und 

8.057 

13 FITA - Tipo: adesiva transparente; Medida mínima: 12 mm x 50 m. 
Und 

2.425 

14 
FILME - Material: polaseal; Uso: plastificação de documentos; 
Espessura: 007 (175 mícrons); Medida: 80 x 110 mm. Em embalagem 
com 100 unidades. 

Emb. 3.698 

15 
BOBINA - Tipo: térmica; Requisito: Para impressão de senhas; Modelo: 
80X40X1V; Medida: largura 79mm, diâmetro 60mm, comprimento 40m, 
tubete 12mm; com 1 via com 30 unid. 

Emb. 461 

16 PAPEL A4 - Material: papel sulfite; Gramatura: 75 g/m²; Cor: amarela. Resma 635 

17 

PAPEL A4 - Material: papel sulfite; Gramatura: 75 g/m²; Cor: rosa. 

Resma 

 
794 

 

18 
PAPEL FOTOGRÁFICO - Tipo: glossy; Cor: branca; Gramatura: 180 
g/m². Em pacote com 50 folhas. Pacote 351 

 

LOTE 09 

COTA PRINCIPAL 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

01 
ENVELOPE EM PLÁSTICO, envelope transparente, tipo saco, com aba 
de fechamento de 3 cm; Espessura mínima: 0,10 micras, com 
fechamento em termo adesivo: dimensões aproximadas: 30 x 40 cm. 

UND 961 

02 
ENVELOPE, em papel offset, cor branca, gramatura mínima 90 g/m², 
dimensões: 260 mm x 360 mm, em pacote com 100 unidades. 

Pacote 1.491 

03 
ENVELOPE, em papel Kraft, cor amarelo ouro, gramatura mínima 80 
g/m², dimensões: 229 mm x 324 mm, em pacote com 100 unidades. 

Pacote 5.036 

04 
ENVELOPE, em papel offset, cor branca, gramatura mínima 90 g/m², 
dimensões: 229 mm x 324 mm. 

Und 7.651 
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05 
ENVELOPE, em papel Kraft, cor natural, gramatura mínima 80 g/m², 
dimensões: 162 mm x 229 mm, em pacote com 100 unidades. 

Pacote 1.523  

06 
ENVELOPE PARA CONVITE, material papel vergê, cor branca, 
gramatura mínima: 80 g/m², dimensões: 114 mm x 162 mm, em pacote 
com 50 unidades. 

Pacote 4.528 

07 

BOMBONA, tipo nova, material em polietileno, capacidade 50 litros, 
tampa rosqueável/2, cor azul, altura 58cm, largura 30cm, profundidade 
38cm, peso 2,2kg, acompanha alças para auxiliar no transporte e 
facilitar carregamento. 

Und 

 
256 

 

08 

BOMBONA, tipo nova, material em polietileno, capacidade 100 litros, 
tampa rosqueável/2, cor azul, altura71cm, largura 47cm, profundidade 
47cm, peso 5,6kg, acompanha alças para auxiliar no transporte e 
facilitar carregamento. 

Und 102 

09 

BOMBONA, tipo nova, material em polietileno, capacidade 200 litros, 
tampa rosqueável/2, cor azul, altura 92cm, largura 58,40cm, 
profundidade 58,40cm, peso 8,7kg, acompanha alças para auxiliar no 
transporte e facilitar carregamento. 

Und 118 

10 
CORRETIVO LÍQUIDO, material base d'água - secagem rápida, 
apresentação frasco, aplicação papel comum, frasco volume 18, atóxico, 
inodoro, certificada pelo INMETRO, validade de 1 (um) ano. 

Frasco 2.883 

11 
CORRETIVO FITA, material base de poliacrilato, comprimento 08, 
largura 4,20, aplicação apagar caneta esferográfica, certificada pelo 
INMETRO, validade de 1 (um) ano. 

Und 3.001 

12 
MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO, tipo (FLAGS), POST-IT, 
dimensões mínimas: 12 x 43 mm, com 04 cores sortidas, 80 folhas. Em 
embalagem com 10 unidades. 

Emb. 5.026 

13 
ENVELOPE TIPO SACO, em papel kraft PARDO, tipo saco, sem 
impressão, gramatura 80g/m², tamanho 229x324mm, acondicionados 
em caixas de 500 unidades. 

Cx 124 

14 
ENVELOPE TIPO SACO, em papel kraft BRANCO, tipo saco, sem 
impressão, gramatura 80g/m², tamanho 229x324mm, acondicionados 
em caixas de 500 unidades. 

Cx 129 

15 
ENVELOPE TIPO SACO, em papel kraft BRANCO, tipo saco, sem 
impressão, gramatura 80g/m², tamanho 240x340mm, acondicionados 
em caixas de 500 unidades. 

Cx 117 

16 
ENVELOPE TIPO SACO, Kraft NATURAL 80g, no tamanho 250 x 
353mm acondicionado em caixas de 500 unidades. 

Cx 127 

17 
CORRETIVO ESCOLAR - Tipo: caneta; Apresentação: líquido, atóxico, 
à base d'água; Material da ponta da caneta: metálico; Requisito da 
embalagem: flexível; Quantidade mínima: 6 ml. 

Und 447 
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LOTE 09.1 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO REF. QUANT. 

02.1 
ENVELOPE, em papel offset, cor branca, gramatura mínima 90 g/m², 
dimensões: 260 mm x 360 mm, em pacote com 100 unidades 

Pacote  496 

03.1 
ENVELOPE, em papel Kraft, cor amarelo ouro, gramatura mínima 80 
g/m², dimensões: 229 mm x 324 mm, em pacote com 100 unidades. 

Pacote 1.678 

05.1 
ENVELOPE, em papel Kraft, cor natural, gramatura mínima 80 g/m², 
dimensões: 162 mm x 229 mm, em pacote com 100 unidades. 

Pacote  507 

08.8 

BOMBONA, tipo nova, material em polietileno, capacidade 100 litros, 
tampa rosqueável/2, cor azul, altura71cm, largura 47cm, profundidade 
47cm, peso 5,6kg, acompanha alças para auxiliar no transporte e 
facilitar carregamento. 

Und  33 

 

Macapá - AP, 03 de maio de 2021. 

 

Jeany Correia Oliveira 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 
 

Kelly do Rosário Lima 
Coordenadora de SRP/CLC/PGE 
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ANEXO II 
DOS LOCAIS DE ENTREGA 

 

ÓRGÃO LOCAL DE ENTREGA 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO AMAPÁ – AGÊNCIA AMAPÁ 

Prédio da Agência de Desenvolvimento Econômico do 
Estado do Amapá, localizado na Av. Cônego Domingo 
Maltês, 916 – TREM – CEP: 68.901-050. Macapá/AP. 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ - 
AMAPÁTERRAS 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2537, Santa Rita. 
CEP: 68901-283. 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
AMAPÁ – CBMAP 

Almoxarifado Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá. Av. Santana, 1815 - Centro. CEP: 
68925-228. Próximo ao 5º GBM/CBMAP. Santana/AP 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CGE 

Prédio da Controladoria do Estado do Amapá, Av. 
Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2562, Santa Rita. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - 
DEFENAP 

Rua Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, 
68900-083. 

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 
DO AMAPÁ – DGPC 

Setor de Atividade de Materiais da DGPC, situado na 
Av. Reinaldo Damasceno, nº 3470 – N. Esperança – 
Macapá/AP – CEP: 68.901-348. 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
ESTADO DO AMAPÁ - FCRIA 

Rua Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, 
68900-083 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ – GABGOV 

Unidade de Serviços Gerais e Transportes do 
Gabinete do Governador. Rua General Rondon, nº 
259, Centro – CEP: 68.909-908. Macapá/AP. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
– PGE 

Unidade de Material e Patrimônio. Avenida Antônio 
Coelho de Carvalho, nº 396, Centro. CEP: 68.900-015. 
Macapá/AP. 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ – PMAP 
Almoxarifado/Diretoria de Logística- Quartel do 
Comando Geral da PMAP, sito à Rua Jovino Dinoá, 
n.º 146, Bairro: Beirol. CEP: 68.902-030. Macapá/AP. 

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ – POLITEC/AP 

Sede da Polícia Técnico-Científica, especificamente 
no Grupo de Atividades de Material e Patrimônio – 
GAMP/POLITEC. Rodovia BR 156, Km – 02, nº 264 – 
São Lázaro – CEP: 68.909-130. Macapá/AP. 

INSTITUTO DE EXTENSÃO, ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ – RURAP 

Av. Professora Cora de Carvalho, 2430A, Bairro Santa 
Rita – CEP: 68.901-335. Macapá/AP. 
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SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO - SIAC 

Rua Cândido Mendes, 0448 - Perpétuo Socorro, 
Macapá - AP, 68900-100. 

SECTRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – 
SEAD 

Av. FAB, 0087 – Centro Administrativo – CEP: 68.900-
073. Macapá/AP. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED Av. Fab, 96 - Central, Macapá - AP, 68906-005 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO 
AMAPÁ – SECULT 

Avenida Pedro Lazarino, 22, Santa Inês. CEP: 68.901-
541. Macapá/AP. 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ Av. Raimundo Álvares da Costa, 367, Centro. 
Macapá/AP. 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – SEJUSP 

Prédio do Almoxarifado, prédio anexo da SEJUSP. Av. 
Coriolano Jucá, nº 500, Centro – CEP: 68.900-101. 
Macapá/AP. 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO 
AMAPÁ - SEMA 

Prédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Av. 
Mendonla Furtado, nº 053, Centro – CEP: 68.900-060. 
Macapá/AP. 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E 
LAZER DO AMAPÁ – SEDEL 

Rua Hildemar Maia, 1497 - Santa Rita, Macapá - AP, 
68901-271. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - 
SEINF 

Av. Fab, 1276 - Central, Macapá - AP, 68900-073. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA Av. Fab, 910 - Santa Rita, Macapá - AP, 68901-259. 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO - SETE 

Rua Leopoldo Machado, 3055 - Trem, Macapá - AP, 
68901-130. 

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA - SETEC 

Prédio da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. Rodovia Jucelino Kubitschek – Rod. JK – 
Km 02, Ramal da UNIFAP. 

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO AMAPÁ – 
VICE-GOV 

Palácio do Governador do Estado do Amapá. Rua 
General Rondon, nº 259, Centro – CEP: 68.909-908. 
Macapá/AP. 

Macapá - AP, 03 de maio de 2021. 
 

Jeany Correia Oliveira 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 
Kelly do Rosário Lima 

Coordenadora de SRP/CLC/PGE 
 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos termos da Lei n.º 10.520/2002. 
Rodrigo Marques Pimentel 

Procurador-Chefe da Central de Licitações e Contratos 
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ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA 

À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 
Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE 
Ilmo. Senhor (a) Pregoeiro (a) da CLC/PGE 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280. Macapá/AP. 

 

Razão Social da licitante:________________________________________________, inscrita no 
CNPJ (MF) n.º ________________________ e inscrição estadual n.º _________________________, 
estabelecida no (a)________________________________________ (Rua, avenida, n°, Bairro, CEP, Telefone, 
e-mail), apresenta proposta para a formação de Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de 
Expediente e Escritório, visando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a 
Administração Pública do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
no Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente Edital do Pregão Eletrônico n.º ____/2021-
CLC/PGE. 

LOTE __ 

Item Especificações Unidade Quantidade 
Preço 

Unitário R$ 

Preço 

Total R$ 

      

      

VALOR TOTAL (R$)  

 

Valor Total da Proposta: R$_____________, ______(por extenso). 

Obs.: Para a elaboração da proposta a empresa licitante deverá descrever os itens ofertados observando todas 
as exigências constantes do Termo de Referência, anexo I deste Edital, indicando marca e fabricante do produto 
ofertado.  

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. 

DADOS BANCÁRIOS: Banco: XXX                       Agência: XXX          Conta corrente:  XXX             

Declaro: 

1. Que por ser de meu conhecimento, submeto-me a todas as cláusulas e condições deste Edital de Licitação e 
seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e suas alterações; 

2. Declara, outrossim, que o objeto ofertado, está de acordo com as especificações técnicas e quantidades 
constantes no Termo de Referência, anexo I deste Edital;  

3. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, 
encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.  

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2021. 

 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 

(n.º da carteira de identidade/órgão expedidor e n.º do CPF) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2021-CLC/PGE 

 
(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; n.º e cidade), por seu representante legal 
___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), 
declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 
comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 
 
 

     (Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 
 

_______________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2021-CLC/PGE 

 
(Nome da empresa), CNPJ n.º __________________sediada (Endereço completo), declara sob as penas da lei, 
que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo 
licitatório,  ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

(Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 
 
 

________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2021-CLC/PGE 

 
____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade 
n.º ______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2021. 
 

________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO VI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____/2021-CLC/PGE 

 

PROCESSO N.º 00002PGE/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, incisos I, II e III do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 01.002.322/0001-

32, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de 
Macapá/AP, neste ato representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, nomeado pelo 
Decreto n.º ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.º ___.___.___-__, portador da Carteira de 
Identidade n.º ______ ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto 
n.º ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.º ___.___.___-__, portador da Carteira de 
Identidade n.º ____ ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, 
nomeado pelo Decreto nº. ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.º ___.___.___-__, portador 
da Carteira de Identidade n.º ____, considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão, na 
forma Eletrônica nº. ___/____ - CLC/PGE, em __/__/____, constantes nos autos do processo administrativo 
SIGA n.º ____/____/____, RESOLVE: registrar os preços da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro 
de Preços nº ____/____-CLC/PGE, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas especificações e 
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art. 
37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, do Decreto Federal n.º 8.538/2015,  
Decreto Estadual n.º 2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto 
Estadual n.º 3.184/2016, Decreto Estadual n.º 3.313/2016, na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
bem como na legislação correlata e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade 
com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais 
de Expediente e Escritório, visando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a 
Administração Pública do Estado do Amapá. 

1.2. 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). 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:  
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LOTE __ 

Item Especificações Unidade Quantidade 
Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

      

      

VALOR TOTAL R$ 
 
2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1º Classificada – Empresa detentora da ARP 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço:  

Cidade: UF: CEP: 

Telefone:  

Endereço Eletrônico: 

Representante:  

RG n.º/Órgão Expedidor/UF: CPF n.º: 

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo 
mesmo preço da 1ª classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e III, §2º 
do art.13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA (Decreto 
n.º 3.313/2016). 

2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo 
o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 3.182 /2016. 

2.5. Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, os 
seguintes fornecedores: 

Ordem de 
Classificação 

Empresa Item 
Quantidade 
registrada 

VALOR EXPRESSO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

      

      

      

(...) 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 

3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art.65 da Lei n.º 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.º 8.666/93. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos – Coordenadoria de Sistema de Registro de 
Preços. 

4.2. São participantes os seguintes órgãos e entidades: 

4.2.1. Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá – AGÊNCIA AMAPÁ; 

4.2.2. Instituto de Terras do Estado do Amapá – AMAPÁTERRAS; 

4.2.3. Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá – CBMAP;  

4.2.4. Controladoria Geral do Estado do Amapá – CGE; 

4.2.5. Defensoria Pública do Estado do Amapá – DEFENAP; 

4.2.6. Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amapá – DGPC; 

4.2.7. Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá – FCRIA; 

4.2.8. Gabinete do Governador do Estado do Amapá – GABGOV;  

4.2.9. Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE;  

4.2.10. Polícia Militar do Estado do Amapá – PMAP; 

4.2.11. Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá – POLITEC;  

4.2.12. Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP;  

4.2.13. Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC; 

4.2.14. Secretaria de Estado da Administração do Amapá – SEAD; 

4.2.15. Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED; 

4.2.16. Secretaria de Estado da Cultura do Amapá - SECULT;  

4.2.17. Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá – SEFAZ;  

4.2.18. Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá – SEJUSP; 

4.2.19. Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá – SEMA;  

4.2.20. Secretaria de Estado do Desporto e Lazer do Amapá – SEDEL; 

4.2.21. Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá – SEINF; 

4.2.22. Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA; 

4.2.23. Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades – SDC; 

4.2.24. Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá - SETEC; 

4.2.25. Gabinete do Vice-Governador do Amapá – VICE-GOV. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.º 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  

5.2. 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.  

5.3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e 
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Contratos – CLC/PGE e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2006, após autorização do órgão gerenciador, 
o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art.5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, obriga-
se a: 

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação;  

6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;  

6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7º do Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016, o que se segue: 

7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços – ARP, inclusive de eventuais 
alterações para o correto cumprimento de suas disposições; 

7.1.2. Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento das 
obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço; 

7.1.3. Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, 
a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem praticados; 

7.1.4. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições 
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega, 
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de bem 
ou prestação de serviços e; 

7.1.5. Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, 
obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço de 
e-mail sempre que houver alterações destes; 
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8.1.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de 
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele 
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

8.1.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços 
ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

c) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

9.2. Para os fins da alínea “g”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178 da Lei n.° 
14.133/2021. 

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na 
Lei nº 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

9.8. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999.  

9.9. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou 
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.10. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições dos itens 9.08 e 9.09, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da notificação. 

9.11. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão 
unilateral do contrato. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

10.1.1. Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.2. Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável; 

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 7º 
da Lei n.º 10.520/2002; 

10.1.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 
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10.1.6. A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no § 3º do art. 13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/2021-CLC/PGE e as propostas, com preços, 
quantidades e especificações;  

12.2. As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

12.3. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

12.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.  

12.6. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ___ (___) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá-AP, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá 

 

 

 

     ________________________________________ 

                   Representante Legal da Beneficiária da ARP 
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