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EDITAL - COMPRA 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 
(Processo Administrativo n° 25.000.053//2018) 

 
O Instituto de Defesa do Consumidor PROCON/AP, por intermédio desta 
Pregoeira subscrita, designado pela Portaria nº 006/2019-PROCON/AP, publicada no 

Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6888, de 28.03.2019, realizará licitação, para registro de preços, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto  nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto Estadual 3.182/2016,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 
01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

Data da sessão: 17/06/2019 

Horário: 14h:00min  

Local: Portal de Compras do Banco do Brasil –  www.licitacoes-e.com.br 

Nº da Licitação: 768952 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

eventual aquisição de Material Permanente (equipamento de informática, móveis e utensílio), 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.  

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras do Banco do Brasil, no 

sítio www.licitacoes-e.com.br, por meio de acesso de senha própria. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão. 

3.3. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe 

zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

3.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Licitações do Banco do Brasil. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar senha de acesso para acesso ao Sistema. 

4.1.2. Para  TODOS OS ITENS da licitação é exclusiva a participação de microempresas 

e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 

no certame; 
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4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

4.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. 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 artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.7. que os serviços são 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, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.4.8. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a 

usufruir dos critérios de preferência. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 

5.2. O 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.  

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 
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5.5.1. Valor unitário e total do item; 

5.5.2. Marca; 

5.5.3. Fabricante;  

5.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 

de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso;  

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

5.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema do Banco 

do Brasil, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de 

margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão 

nº 1455/2018 -TCU - Plenário); 

5.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2.   A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e 

os licitantes. 

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser 01. (um) segundo. 

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

6.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior 

deverão ser desconsiderados pela pregoeira. 

6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.13. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

6.14. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes.  

6.15. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos.  

6.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

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

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
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6.17. Caso o 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 ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor 

preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

6.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

6.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 

ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

6.24. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

6.25. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens fornecidos: 

6.25.1. por empresas brasileiras;  

6.25.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

6.25.3. 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. 
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6.26. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 

desempate.  

6.27. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, a Pregoeira poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor 

preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas neste Edital. 

6.28. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

6.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A 

da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

6.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 

2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 

empresas na mesma situação. 

6.30.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 

7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010.  

6.31. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor 

preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará 

as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 

margem, para fins de aceitação pela Pregoeira. 

6.32. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência 

tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a Pregoeira 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 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 do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  
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7.4. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, 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 pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pela Pregoeira poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceito pela Pregoeira.  

7.4.1.2. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso. 

7.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 

margem de preferência, a Pregoeira solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 

eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 

caracterização do produto manufaturado nacional. 

7.6. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 

atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não 

poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.6.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 

serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.8. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

7.9. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

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. 

7.9.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

pelos demais licitantes. 

7.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

se for o caso. 
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7.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO   

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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: 

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

8.1.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.4. 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. 

8.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

8.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro de 

Fornecedores do Estado do Amapá, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.. 

8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro de 

Fornecedores do Estado do Amapá. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio 

oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 04 (quatro) horas, documento válido que comprove 

o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

8.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores do 

Estado do Amapá, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-

Financeira, nas condições descritas adiante. 

8.6. Habilitação jurídica:  

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.6.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

8.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

8.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

8.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
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Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.7.4. 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 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

8.7.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.7.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

8.8. Qualificação  Econômico-Financeira. 

8.8.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

8.8.2. 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 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

8.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015); 
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8.8.2.2. 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; 

8.8.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

8.8.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 

112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que 

tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

8.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

8.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

8.9. Qualificação Técnica   

8.8.5. As empresas deverão comprovar a qualificação técnica por meio de: 

8.9.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

8.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 

8.11. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo de 4 (quatro) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio e-mail cpl@procon.ap.gov.br. 

mailto:cpl@procon.ap.gov.br
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8.11.1.  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. 

 
8.11.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.11.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.11.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

8.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 
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as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 

(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 

de um resultado, sob pena de desclassificação. 

9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 

de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

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

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

13 A GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 

13.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

de seu recebimento. 

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 

demais condições. 

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de   05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data de seu recebimento.  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AP 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL PROCON-AP 

 

“SOMOS TODOS CONSUMIDORES” 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP – CEP: 68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022 

E-MAIL: cpl@procon.ap.gov.br  / www.facebook.com/proconamapa 
www.procon.ap.gov.br  

 

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses improrrogável conforme 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta na internet para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público. 

15.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16. DO REAJUSTE 
 

16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.3. 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; 

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 

anos; 

20.4. 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; 

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR.  

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público.  

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Estado ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 
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20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Inc. XIII do artigo 5º do Decreto 

Estadual n° 3.182/2016. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl@procon.ap.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Padre Júlio Maria 

Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP – CEP: 68.901-283. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. 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, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. O 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. 

23.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

23.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.8. 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.  

23.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.10. 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. 

23.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

23.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www., e também poderão 

ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 2925 D, Bairro: Santa 

Rita - CEP: 68.901-283 - Macapá-AP nos dias úteis, no horário das 08:00 às 13:30 horas, 
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mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

23.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

23.13.1.  ANEXO I - Termo de Referência e Planilha dos Itens com estimativa de 

preços; 

23.13.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

23.13.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de ME/EPP; 

23.13.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimentos dos requisitos 

constitucionais; 

23.13.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;  

23.13.6. ANEXO VI -  Modelo de Declaração (Elaboração Independente de Proposta);  

23.13.7. ANEXO VII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

23.13.8.  ANEXO VIII – Minuta de Termo de Contrato. 

 

Macapá/AP, 28 de maio de 2019. 

 

 

Maria Jose dos Santos Campos 
Pregoeiro - CPL/PROCON-AP 

Portaria 006/2019-PROCON-AP 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  
(COMPRAS) 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

(Art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006) 

 
APROVO e autorizo abertura do 
processo licitatório, na modalidade 
Pregão, na forma  eletrônica, nos 
termos da Lei nº 10.520/2002 e 
demais normas em vigor. 

                                                                                                      Em: ___/____/2018. 
 
 

                                                                                                 
                                                                                 Eliton Chaves Franco 

                                                                             Diretor-Presidente do PROCON/AP                                                                            
                                                                             Decreto n° 2.616/2016-GEA 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Constituição Federal; 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. 
Lei Complementar Federal 101, de 05 maio de 2000; 

Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006; 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;  

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

Decreto Federal 5.450, de 31 maio de 2005;  

Decreto Federal nº 7.174, de 12 de maio de 2010;  
Decreto nº 8.538, de 06/10/2015  

Lei Complementar Estadual nº 108, de 08/01/2018 

Decreto Estadual nº 3.182/2016  

Decreto Estadual 2648, de 18 de junho de 2007  
IN n° 1 de 19 de janeiro de 2010 -MPOG   
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1.  
2. DO OBJETO 

2.1. Aquisição de Material Permanente  (equipamento de informática, móveis e 

utensilio), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento, ANEXO I -  PLANILHA DESCRITIVA.  

2.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) contados do(a) a partir da 

publicação do Diário Oficial do Estado do Amapá  não prorrogável na forma do art. 57, 

§ 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 

3. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
2.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, 

estabelecidos no Art. 3º da Lei 8.666/93, o presente Termo de Referência observará 

também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de 

janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão:  

2.1.1 – que os bens sejam constituídos, no todo ou  em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;  

2.1.2 – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

– INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 

aos seus similares;  

2.1.3 –que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 

de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e  

2.1.4 – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima 

da recomendada na diretiva  RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), 

tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).  
 

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Torna-se necessária à AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 

(equipamento de informática, móveis e utensilio), para proporcionar melhoria, 

modernização e segurança aos servidores e usuários do Instituto de Defesa do 

Consumidor do Amapá – PROCON/AP; 

3.2 O material adquirido atenderá ao interesse público no instante em que atende a 

necessidade e proporciona o bom andamento dos trabalhos, haja vista que O 

Instituto De Defesa do Consumidor do Amapá passou por uma nova 

restruturação e espaço físico; 

3.3 O recurso tecnológico, sendo uma das principais ferramentas para estruturar o 

desenvolvimento de tarefas, é a principal causa da existência da organização, pois 
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independente de sua natureza, tamanho ou atividades, ela precisa do permanente 

acompanhamento ao avanço e atualização tecnológica, viabilizando a adequada 

condição de trabalho e continuidade do serviço público é imprescindível o 

alinhamento com os avanços tecnológicos e com as expansões do quantitativo 

de equipamentos de informática. Assim, é fundamental existir na organização 

uma infraestrutura adequada para o gerenciamento das operações tecnológicas, 

o que motiva a constante capacitação do recurso humano; 

3.4 O quantitativo atual de computadores e impressoras é insuficiente para atender 

as demandas e desenvolver tarefas eficientes nos setores, levando ao uso 

compartilhado que resulta na demora e maior dificuldade para desempenhar 

tarefas, como exemplo: o Núcleo de Planejamento, Unidades da Divisão de 

Apoio Administrativo, Protocolo, COEDECON e CONDEFC não possuem 

computadores e nem impressoras e Assessoria Jurídica contém apenas um 

computador e uma impressora; 

3.4.1- Os computadores existentes vêm apresentando erros recorrentes quando 

há tentativa de instalar um novo programa, por exemplo: acaba não 

sendo possível devido a incompatibilidade com o seu sistema 

operacional. Isso limita tarefas básicas realizadas no computador, pela 

incapacidade de usar programas atualizados de software ou plug-ins; 

3.4.2- Aquisição de Computador (Servidor): O Instituto de Defesa do 

Consumidor do Amapá- PROCON-AP, é uma autarquia que tem por 

finalidade proporcionar a aplicação da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) e legislação pertinente à orientação, proteção e 

fiscalização das relações de consumo no Estado do Amapá. Assim as 

ações do PROCON-AP estão pautadas principalmente no Atendimento ao 

Público, realização de audiências de conciliações, Educação e 

Fiscalização contra práticas lesivas oriundas das relações de consumo. 

Estas atividades são integradas ao Sistema Nacional de Informações de 

Defesa do Consumidor – SINDEC, que é uma ferramenta tecnológica que 

consolida informações sobre os atendimentos realizados aos 

consumidores. o uso do Sistema compreende a operacionalidade de 

programas de processamento e gestão de dados de reclamações de 

consumo, que possibilita o registro, armazenamento e compartilhamento 

da base de dados estadual com a base nacional, resultando numa 

normalização mínima de procedimentos quanto a elaboração do Cadastro 

Nacional de Reclamações Fundamentadas, seguindo o que preceitua o 

Artigo nº 44 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei 8.078/90, 

dentre outras ações que promovam políticas públicas integradas para a 

defesa do consumidor. Atualmente essa ferramenta é migrada a 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AP 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL PROCON-AP 

 

“SOMOS TODOS CONSUMIDORES” 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP – CEP: 68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022 

E-MAIL: cpl@procon.ap.gov.br  / www.facebook.com/proconamapa 
www.procon.ap.gov.br  

 

tecnologia do PRODAP/GEA que disponibilizou uma VPN dentro de sua 

infraestrutura para que o processo de atualização tecnológica do Sistema 

Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) se 

efetivasse no Estado do Amapá, tendo em vista a programação oficial 

pelo Ministério da Justiça se deu nos dias 10 e 11/04/2018. 

 

3.5 O quantitativo de TV’s (monitores), equipamentos para fiscalização e câmeras 

de monitoramento eletrônico é inexistente, e tal aquisição servirá para 

modernizar o Salão de atendimento quanto apresentação de informações 

institucionais e as praticas legais dos direitos consumeristas, câmeras para  

estruturar a Sala de Reunião para as ocorrências dos julgamentos e Reuniões 

dos Conselhos: Conselho Diretor do PROCON-AP, Conselho Estadual de 

Defesa do Consumidor, Conselho Diretor do Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor e Conselho Fiscal do PROCON-AP, bem como a segurança 

patrimonial dos servidores e consumidores amapaense, haja vista que no 

período diuno a Instituição não dispõem de serviço de vigilância.  

3.6 Aquisição de bebedouro industrial: se dá em decorrência do PROCON-AP 

receber diariamente grande procura de público quanto resolução de demandas 

consumerista.  

3.7 Aquisição Impressora Portátil e Balança Digital : sua utilidade atem-se as 

atividades itinerante da fiscalização, educação e projetos, atendimento ao 

consumidor quanto as ações unilateral e conjuntas; 

3.8 Aquisição de geladeira, fogão, cafeteira: o PROCON-AP, detém uma área de 

copa, e tais itens comporá utensílios da copa para proporcionar atendimento das 

necessidades básicas quanto a produção de café, chá, etc aos servidores, 

publico alvo e colegiados em reuniões e julgamentos, etc...; 

3.9 Aquisição de Conjunto Estofado : Estruturar a sala de recepção aos frequentes 

atendimentos que a Presidência quanto as reuniões institucionais;  

3.10 Aquisição de Tablet: contribuirá para modernização no que diz respeito 

especificamente e principalmente nas Atividades de Fiscalização, para que 

instrumentos como: autos de constatação, infração,   seja emitido no momento 

das fiscalizações educativas e/ou repressivas os referidos autos padronizados 

aos fornecedores, evitando assim a burocracia morosa do fornecedor tenha que 

se dirigir-se ao órgão para solicitar sua via;  

3.11 Aquisição de Telefone Móvel: em detrimento da grande demanda de 

atendimentos no Disk Denúncia  e informações no 151 resultante da relação 

consumerista, uma vez que esta ferramenta esta provisoriamente sendo 

atendido em linha fixa migrado com linha comercial que consequentemente 

congestiona a linha telefônica do setor de fiscalização, tendo em vista que este 
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PROCON-AP é apenas beneficiário de um contrato corporativo de serviço de 

telefonia; 

3.12 Aquisição de Scanner Portátil: contribuirá para Modernização e 

Informatização do PROCON-AP quanto a adesão ao sistema PRODOC do GEA, 

bem como para os Serviços itinerante de atendimento ao consumidor  . 

 

3.2 - Motivação:  

  

3.2.1 Para atender às demandas do PROCON/AP, a Divisão de Apoio 

Administrativo/DAA e a Unidade de Informática, em levantamento prévio, 

entendeu a necessidade de adquirir novos computadores, impressoras, TV do 

tipo smart para ser utilizada como monitor informativo, além de equipamentos 

tecnológicos próprios para serem utilizados pelo Núcleo de Fiscalização 

como:  

3.2.2 Balança digital de precisão. Para evitar e constatar práticas abusivas que são 

as que exigem vantagem manifestamente excessiva em detrimento do 

consumidor, onde adquirir produto com imposição de limites quantitativos sem 

justa causa ou abaixo do que o consumidor está pagando, viola o artigo 39, 

Inciso I do CDC; 

3.2.3 Tablet e impressora portátil. Para oferecer melhores meios, facilidades no 

transporte de informação e na execução de tarefas, proporcionando 

padronização e sistematização dos serviços essenciais, no lançamento e 

impressão de autos no ato da fiscalização; 

3.2.4 Sistema de monitoramento por meio de câmeras para dar mais segurança 

aos servidores, aos usuários e ao patrimônio.  

3.2.5 Desta forma, visando atender esta demanda de expansão e modernização do 

PROCON/AP, em conformidade com as diretrizes do Centro de Gestão de 

Tecnologia da Informação – PRODAP, trazendo os quantitativos estimados 

para possíveis aquisições de equipamentos tecnológicos.   

 

3.3 Benefícios Esperados  

 

3.3.1 Por meio da aquisição desses novos equipamentos Instituto de Defesa do 

Consumidor do Estado do Amapá – PROCON/AP, que desenvolve a Política 

de Defesa do Consumidor do Estado do Amapá, proporcionando a aplicação 

da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

legislações pertinentes à orientação, à proteção e à fiscalização das relações 

de consumo, integrando-se ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – 

SNDC, além de executar programas de extrema importância para execução 
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das atividades de gerenciamento que integram os sistemas SIPLAG, 

SICONV, SIGRH, SIGA e SINDEC, além de outras operações de sistemas 

internos, sendo necessário este Instituto dispor máquinas modernas que 

atendam as necessidades básicas. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

5.1. Aquisição enquadra-se na classificação de bens comuns, conforme 

estabelece o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 10.520/2002. 

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) 

emissão da Nota de Empenho conforme disponibilidade orçamentária e 

financeira do Entidade, no seguinte endereço Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 

2925, D, Bairro Santa Rita, nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá CEP 

68.901-283, no horário de expediente de 8hs as 14hs, de segunda a sexta-feira.  

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

6.3. 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 10 (dez) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) 

dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 
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7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos; 

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas 

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 

as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, 

com uma versão em português e da relação da rede de assistência 

técnica autorizada; 

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 

todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 

as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

11.1.1. O recebimento de material será confiado ao Chefe da Unidade 

de Material e Patrimônio e Chefe da Unidade de Informática, este 

ultimo acompanhará somente os Itens de Informática, e os demais 

itens serão de responsabilidade da Unidade de Material e Patrimônio, 

conforme   designado por portaria autorizado pela autoridade 

competente. 
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11.2. 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. 

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 

1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no 

momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

12.3.1. Constatando-se, junto a internet, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no 

do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
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despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta a internet 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

12.7. Constatando-se, junto a internet, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta a internet para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, 

de 26 de abril de 2018. 

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto aos Sistemas de Administração Financeira Estaduais.   

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente com o Estado do Amapá, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
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12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

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

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

TX = Percentual da taxa anual = 
6% 

                                                  365 

13. DO REAJUSTE  

 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 

de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a  

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado 

o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer.  
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13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo.  

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões 

abaixo justificadas: 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. cometer fraude fiscal; 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

15.3. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

15.3.1. multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
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15.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

15.3.3. 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;  

15.3.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Governo 

do Estado do Amapá  com o consequente descredenciamento no Sistema de 

Administração Financeira do Estado pelo prazo de até cinco anos; 

15.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista 

neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses 

previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de 

Referência. 

15.3.5. 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; 

15.4. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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15.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 

Administração Financeira do Estado do Amapá. 

 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

16.1. Por se tratar de Sistema de registro de Preço dispensa-se a Dotação 

Orçamentária, conforme Art. 28 do Decreto Estadual 3.182/2016. 

 

Nos termos do inciso I, Artigo 9º do Decreto n.º 5.450/05, ELABORO este Termo de 

Referência.           

 

     Macapá-AP, 04 de junho de 2018.  

 

_______________________________ 
Italo Bruno Caldas Paulo  

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo 
Decreto nº. 2.938/2016-GEA 

 
 

Nos termos do inciso I, Artigo 9º do Decreto n.º 5.450/05, DETALHO de forma 
precisa, suficiente e clara os itens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 33 do anexo deste 
Termo de Referência.  

      

______________________________ 
Max Henrique da Silva Paixão 

Chefe da Unidade de Informática 
Decreto nº. 0550/2018-GEA 
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ANEXO I – PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS 

 

Item 

 

DESCRIÇÃO 

MÉDIA 

Quant. 

MÉDIA 
VALOR 

ESTIMADO 

Preço unit.  

R$ 

Preço Total 

R$ 

 1.  

Central de ar 36.000 btu´s:  
Central de ar de 36.000 BTU, 220V, com a seguinte configuração mínima: com controle 
remoto sem fio com display de cristal líquido, controle microprocessador de 
temperatura, timer 24 horas, operação silenciosa, com movimento e controle 
automático do direcionamento de ar no ambiente, com função de desumidificação, com 
opção de instalação no teto, na parede ou no piso, por conta do fornecedor, na capital 
e nas comarcas do interior, fabricação nacional, assistência técnica local e garantia de 
01 ano (ou similar). 
 

10 4.906,15 49.061,47 

 2.  

Central de ar 30.000 btu´s: 
Central de ar de 30.000 BTU, 220V, com a seguinte configuração mínima: com controle 
remoto sem fio com display de cristal líquido, controle microprocessador de 
temperatura, timer 24 horas, operação silenciosa, com movimento e controle 
automático do direcionamento de ar no  ambiente, com função de desumidificação, 
com opção de instalação no teto, na parede ou no piso,  por conta do fornecedor, na 
capital e nas comarcas do interior, fabricação nacional, assistência técnica local e 
garantia mínima de 01ano (ou similar). 
 

10 3.226,71 32.267,10 

 3.  

Bebedouro Industrial Inox 110v 

Descrição. Bebedouro industrial Inox 110v. Gabinete Em Chapa De Aço Carbono 
Galvanizada Ou Em Aço Inox Tipo 430. Torneiras De Alta Vazão. Serpentina Em Aço 
Inox 304. Reservatório De Água De Alto Impacto. 
Refrigeração Compressor - Utiliza Gás Ecológico. Volume De Água: 100 Litros. Cor: 
Inox. Alimentação 127v Torneiras 3 Revestimento Grafite Reservatório 90 Litros 
Produção. 912 L/Dia Vazão 912 L/Dia Motor Monofásico Potência 240 W (ou similar). 
 

5 1.796,39 8.981,95 

 4.  

Geladeira/refrigerador   
Capacidade líquida do Refrigerador: 276 Litros 
Capacidade líquida do Freezer: 86 Litros 
Capacidade líquida Total: 362 Litros. Prateleiras 100% removíveis na porta do 
refrigerador. Prateleiras aramadas. Prateleira contra porta do freezer. Pés niveladores 
dianteiros e rodízios traseiros. Prateleira funda na porta para garrafas: Para garrafas de 
até 2,5 litros. Prateleira porta-latas reversível para 5 unidades: • Cesta porta-ovos para 
12 unidades: cesta de ovos removível com alça. 
• Forma de gelo suspensa: Organização e capacidade de gelo 
• Gavetão transparente com controle de umidade 
• Frequência: 60 Hz 
• Classificação energética: A. Dimensões e Peso 

• Altura: 173,8 cm 
• Largura: 60 cm  
• Profundidade: 69 cm  
• Peso: 55,2 kg 
Garantia 1 ano (ou similar). 

5 1.665,49 8.327,47 

 5.  

Fogão de Piso 4 Bocas  
Tipo: A gás 
Tipo de gás: GLP (conversível para GN) 
Tipo de fogão: Piso 
Acendimento: Automático total Bocas: 04 
Queimadores: 2 ramal e 2 família 
Queimadores ramais: 1700 watts 
Queimadores família: 2000 watts 
Mesa: De aço inox 
Material da tampa: De vidro 
Trempes: Duplas e sobrepostas 
Iluminação interna: Não. Grade: 1 fixa com dois níveis de altura 
Pés: Altos. Classificação Energética: A 
Voltagem: Bivolt. Peso: 17,70 kg 
Largura: 48,90 cm 
Altura: 85,30 cm 
Profundidade: 57,30 cm 
Garantia: 1 ano (ou similar). 

5 569,11 2.845,53 
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 6.  

Cafeteira Elétrica.  
- Cor: Preta  
- Cabo elétrico (giratório/flexível): Flexível  
- Consumo aproximado de energia: 2,5 kw/h  
- Potência: 600 w  
- Pressão interna: 0,6 bars  
- Quantidade de xícaras: 4  
- Elétrica 
- Material (base e corpo de produto): Plástico e vidro  
- Tipo de filtro: Filtro de papel  
- Tipo de café (normal/expresso): Normal  
- Tipo de café (pó,grão,sachê,cápsula): pó  
- Voltagem: 110 V  
DIMENSÕES  
- Altura: 27.3cm  
- Largura: 23cm  
- Comprimento: 15.5cm  
- Peso: 1kg  
DIMENSÕES EMBALAGEM  
- Altura: 27.3cm  
- Largura: 23cm  
- Comprimento: 15.5cm  
- Peso: 1.3kg  
garantia 1 ano.  
(ou similar). 

5 82,81 414,07 

 7.  Mesa de reunião semi-oval medindo 2,40 m x 1,20 m x 74 cm cor: preto, (ou similar). 05 793,29 3.966,47 

 8.  

Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC nas dimensões 120 cm x 
60 cm x 74 cm. 
(ou similar). 

20 378,10 7.561,93 

 9.  

Armário de Aço: com 02 portas e 04 prateleiras, montável, 2 portas de abrir com 

reforços internos, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com 
acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a 
cada 50mm. com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura 
cilíndrica com chaves tipo yale, confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm), 
tratamento anti-corrosivo, cor cinza cristal, Capacidade por prateleira, 
Dimensões:1980x900x400mm.  
Principais Caracteristicas: Chapas #24 e #26...0,60 e 0,45mm- 2 portas com 3 reforços  
1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm - Capacidade por prateleira..20kg  
- Pintura eletrostática a pó - Cinza Cristal e  
- Pintura esmalte sintético - outras cores 
Dimensões......................alt................larg..........prof 
Externas....................1980mm.......900mm.......400mm 
Internas.....................1880mm.......895mm.......375mm, (ou similar). Garantia: 12 meses 
(ou similar). 

10 1.188,25 11.882,47 

 10.  

Conjunto Estofado - 2 e 3 Lugares. Características: 
Revestido em Tecido 
Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco 
Percintas: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento  
Dimensões do Produto 3 Lugares: 
Altura: 49 cm 
Largura: 171 cm 
Profundidade: 76 cm 
Peso Total: 72 kg 
Dimensões . 2 Lugares 
Altura: 49 cm 
Largura: 131 cm 
Profundidade: 76 cm 
(ou similar). 

5 1.575,98 7.879,88 

 11.  

Cadeira tipo presidente: 
cor preta 
Assento: compensado multilaminado de no mínimo 12 mm, espuma injetada 
anatomicamente com espessura de no mínimo 60 mm  e densidade entre  50 a 60 
Kg/m3, com dimensões mínimas de: 49cm x 49cm, revestimento do assento em 
courvim preto com costura dupla. Encosto: compesado multilaminado de no mínimo 
12mm, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura  e 
densidade entre 50 a 60/m3, com dimensões mínimas de: 42cm x 62cm, revestimento 
do encosto em couro preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra 
impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas 
arredondadas,  sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra encosto em 
polipropileno base: giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre 
rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável 
fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira automática, 
sem alavanca, com sete posições de altura e mola amortecedora que alivia o impacto 
na coluna vertebral ao sentar ou coluna com mola gás para regulagem de altura e 

5 1.707,00 8.535,00 
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amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; mecanismo flange de 
apoio da cadeira com sistema de relax com trava; componentes metálicos com 
tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó do tipo híbrida com camada 
de 60 mícrons e cura em estufa à 200 C, nas cores EP-preta e EC-cinza; braços 
modelo SL em polipropileno com alma de aço.  A poltrona deverá estar de acordo com 
a NR17 (Ministério do Trabalho e Emp.), (ou similar). 

 12.  

Cadeira de escritório  
Cor: Azul ou preta  
Material: Estrutura em madeira multilaminada, espuma. 
Dimensão do Produto: 116 x 61 x 70 cm (Altura x Largura x Comprimento) 
Peso: 15 kg (ou similar). 

15 245,52 3.682,85 

 13.  

Cadeira de Escritório 

A linha de cadeiras estofadas operacionais proporciona conforto ao usuário, e se 
adapta perfeitamente à diferentes ambientes e postos de trabalho. Peso Real 
Suportado (kg): 110 kg 
Altura total (máxima-mínima): 84 cm - 95 cm. Largura total: 58 cm 
Profundidade total: 47 cm. Acabamento assento/ encosto: Tecido 
Cor assento/ encosto: Preto. Cor estrutura: Preto 
Encosto: Altura: 30 cm. Largura: 37 cm. Espessura: 6 cm 
Assento: Largura: 45 cm Profundidade: 40 cm Espessura: 6 cm 
Especificações: Regulagem de altura: Sim. Pistão á gás: Sim 
(ou similar). 

35 186,24 6.518,52 

 14.  

Cadeira Longarina: 
Longarina Secretária 3 Lugares Preta   
A - Altura Do Produto | L - Largura Do Produto | P - Profundidade Do Produto  
Altura: 85cm                           
Largura: 150cm                        
Profundidade: 40cm             
  Características Técnicas  
- Assento E Encosto Em Tecido.  
- Design Moderno.  
- Todas As Peças Na Embalagem São Protegidas Por Isomanta.  
- Possui Manual De Montagem.  
- Sistema De Montagem Simples E Rápida.  
  Garantia De Fabrica  
03 Meses Contra Defeito De Fabricação  
(ou similar). 

5 396,33 1.981,65 

 15.  

Cadeira Longarina: 
Longarina Secretária 4 Lugares Preta   
A - Altura Do Produto | L - Largura Do Produto | P - Profundidade Do Produto.  Altura: 
85cm    Largura: 200cm. Profundidade: 40cm. Características Técnicas  
- Assento.  Encosto Em Tecido.  
- Design Moderno.  
- Todas As Peças Na Embalagem São Protegidas Por Isomanta.  
- Possui Manual De Montagem.  
- Sistema De Montagem Simples E Rápida.  
  Garantia De Fabrica  
03 Meses Contra Defeito De Fabricação  
(ou similar). 

5 458,94 2.294,72 

 16.  

Smart TV LED 43" 
Tecnologia: Smart TV LED, Resolução: Full HD (1920x1080), Tamanho da Tela: 43, 
Ângulo de Visão: 178o x 178o, Formato da tela: 16:9 Painel IPS 
Conexões: Wi-Fi 
Portas de Entrada e Saída HDMI: 02 Entradas 
USB: 01 Porta Entrada de Vídeo: 1 Entrada AV Vídeo Componente 
Entrada LAN: 01 Entrada LAN RJ45 
Entrada RF: 01 Entrada RF para TV aberta/TV a Cabo 
Saída de Áudio: 01 Saída Óptica, Áudio, Estéreo Sistema de Som: 2.0. Virtual 
Surround Plus Ajuste de Som: Balanço / Configuração personalizada / Clear Voice III 
SAP Closed Caption. Outros Recursos. Timer  Sleeptimer , Bloqueio de Canais DTV - 
Conversor Digital Integrado Color Master Engine Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, 
Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1 Modos de Imagem: Vivo, Foto, 
Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, isf Expert, Temperaturas de Cor: Quente / Frio / 
Médio 
Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos  ,Função Mute, 
Energy Saving Suportes Compatíveis Fixos: AOMF35BK, AOMF40V44PROMO 
Articulados: AOMA400V44BK,  AOSA300V22BK EAN 
(ou similar). 

5 1.856,30 9.281,50 

 17.  

Smart Tv Led 55”  
Especificações técnicas: TV Backlight D-LED 55 pol. 
Resolução: UltraHD 4K 3840 x 2160 (pixels). Tempo de resposta: 8,00ms. Ângulo de 
Visão Horizontal: 178°. Ângulo de Visão Vertical: 178°. Brilho: 303 cd/m². Contraste 
dinâmico: 4.000.000:1. 
Velocidade do painel: 60Hz. Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2. Formato da Tela: 
16:9. Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC. Suporte para Parede: 200x200 (vesa). 
Conexões: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA). 3 entradas HDMI. Saída de áudio 

5 3.116,22 15.581,10 
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digital coaxial. Saída de áudio estéreo (P2). Entrada RF para TV aberta (Digital e 
Analógica) e TV à cabo. 2 entradas USB: reproduz filmes, músicas e fotos. Entrada 
RJ45¹. Dispositivo wireless integrado. Funções: Menu multi-idiomas. Busca automática 
de canais. Recepção em ATV, DTV e CATV. Receptor DTV integrado. Equalizadores 
de som e imagem predefinidos. Ajustes de temperatura de cor. Nivelador automático 
de volume. Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | 
INFO² | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM. Funções Smart4: Loja 
de aplicativos5 e Browser6. (ou similar). 

 18.  

Suporte de Parede Móvel: 
Suporte de parede móvel em aço para TV de LCD, LED e Plasma de 10” a 55”, na cor 
preta. Distância mínima 80mm, distância máxima da parede 250mm em aço carbono, 
03 articulações no suporte com visão frontal, superior e lateral, (ou similar). 

5 186,13 930,65 

 19.  

Painel de Senha e Guichê 5 Dígitos. 12CM Com 4 Guichês, Expansível até 40 – 

Vinculo Sem Fio Wi-Fi, Impressora de Senhas Normal e Preferencial Sem Fio c/ 
Comunicação WiFi, Placa Indicadora “Retire sua Senha”, 4x Controles Acionadores (2 
Atendimento Normal + 2 Atendimento Preferencial), 1x Controle de Ajustes para 
Configurações, 2x Bobina Térmica para Impressora de Senhas, Gabinete em ABS com 
Pintura cor Preta, Acabamento Frontal: Acrílico Vermelho Reflexivo, Display: 5 
Dígitos cor Vermelho de Alto Brilho, Tamanho Dos Dígitos: 12 CM de Altura (Área 
Visível: 10CM), Visibilidade dos Displays: 50 Metros, Alcance dos Controles: 30 
Metros Sem Barreira, Retenção de Memoria: SIM – Salva ultima senha chamada em 
caso de queda de energia, Atendimento: Normal e Preferencial, Função Auto-
Ajuda: Possibilita Chamar senha Normal caso não tenha Preferencial emitida, 
Volume:  Nível de Volume Ajustável 
Função Controle: Chama – Re-Chama – Avança – Retrocede – Zera Dimensões: 60 
x 25  x 10 CM (Painel) 
Alimentação: Bivolt – 110 ~ 220 vAC.  
(ou similar). 

5 752,99 3.764,97 

 20.  

Aparelho Telefônico s/ Fio: 
Aparelho Telefônico sem fio, em tamanho compacto, com tecla localizar (localizador de 
monofone), atendimento em qualquer tecla, viva voz, contendo as teclas(Flash, 
Rediscar, Mem, Canal, Vol, Mudo) no monofone, 4 tipos de campainha, busca 
automática em 25 canais, bateria de longa duração, com seletor do modo de discagem 
(tone/pulse), tela de cristal líquido, controle de volume da campainha, circuito de 
redução de ruídos, alcance mínimo de 100 m, memória para 10 números, montagem 
opcional (mesa/parede), cor pérola, fabricação nacional, assistência técnica local, 
garantia mínima de 1(um) ano (ou similar). 

10 110,72 1.107,17 

 21.  

COMPUTADOR (SERVIDOR): Processador Frequência: 3.1 GHz, Frequência com 
turbo: 3.1 GHz, Núcleos: 4, Nº de threads: 4 
Memória, Memória de 8GB (1x8GB), 1600Mhz , Disco Rígido 1TB 7.2K RPM SATA 
3.5in (2 Unidades), Configuração RAID. RAID 1, Controladora RAID, PCI-Express 2.0, 
Suporte para até 16 unidades de disco rígido. Garantia 3 anos de suporte técnico 
especializado por telefone 24h, 7 dias por semana, Teclado e mouse . Padrão USB, 
Adaptador de Rede: Adaptador de Rede On-Board, 1GB, Placa de Interface de Rede 
1GB, PCIe-1, Documentação: Documentação Eletrônica, Drive Óptico Interno ,Unidade 
de DVD+/-RW SATA (16x) Monitor 23" Widescreen Gabinente: Tipo Torre Diversos 
(parâmetros mínimos) Voltagem: Bivolt (Válida para todos os dispositivos de 
alimentação elétrica relacionados nesta página.Garantia: 3 anos “on-site” na região 
metropolitana de Macapá com assistência técnica em Macapá ou Santana. Sistema 
operacional: Atualizado e em português com licença inclusa. Slots de expansão: Dois 
slots x8 (um com conectores x16); Um slot x4 (com conector x8); e, Um slot x1.Fonte 
de Alimentação: padrão de 305W compatível com ENERGY STAR®. 
Acompanhamentos: Todos os cabos necessários (no caso dos elétricos devem ter 1,8 
M ) ao funcionamento da estrutura relacionada nesta página tem de ser fornecidos no 
ato da entrega.. Softwares: Todos os sistemas proprietários de origem (sistema 
operacional e drivers de dispositivo) devem ser fornecidos no ato da entrega através de 
mídias ou partição de recuperação, e sem apresentar quaisquer problemas de 
compatibilidade, no caso do sistema operacional, devem vir já pré-instalados sempre 
na versão 64bits. Deverá ser entregue junto com os equipamentos uma planilha 
relacionando-os com as respectivas licenças e números de série. Qualidade: Devem 
ser fornecidas obrigatoriamente uma cópia da certificação ISO 9001 ou ISO 9002 do 
fabricante.Tempo para atendimento: 1 dia útil, com resolução em até 5 dias úteis. É 
Obrigatório o equipamento ter arquitetura de servidor. Não será admitido a compra de 
um desktop para substituí-lo. Todos os itens aqui relacionados, estão configurados com 
parâmetros mínimos. Voltagem: Bivolt (Válida para todos os dispositivos de 
alimentação elétrica relacionados nesta página. Garantia: 3 anos “on-site” na região 
metropolitana de Macapá com assistência técnica em Macapá ou Santana. Sistema 
operacional: Atualizado e em português com licença inclusa. Slots de expansão: Dois 
slots x8 (um com conectores x16); Um slot x4 (com conector x8); e, Um slot x1. Fonte 
de Alimentação: padrão de 305W compatível com ENERGY STAR®. 
Acompanhamentos: Todos os cabos necessários (no caso dos elétricos devem ter 1,8 
M ) ao funcionamento da estrutura relacionada nesta página tem de ser fornecidos no 
ato da entrega. Softwares: Todos os sistemas proprietários de origem (sistema 
operacional e drivers de dispositivo) devem ser fornecidos no ato da entrega através de 
mídias ou partição de recuperação, e sem apresentar quaisquer problemas de 
compatibilidade, no caso do sistema operacional, devem vir já pré-instalados sempre 

5 4.211,68 21.058,38 
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na versão 64bits. Deverá ser entregue junto com os equipamentos uma planilha 
relacionando-os com as respectivas licenças e números de série. Qualidade: Devem 
ser fornecidas obrigatoriamente uma cópia da certificação ISO 9001 ou ISO 9002 do 
fabricante, Tempo para atendimento: 1 dia útil, com resolução em até 5 dias úteis. 
(ou similar). 
GARANTIA: 1 ANO 

 22.  

COMPUTADOR OPERACIONAL: Processador 
Frequência baseada em processador 3,20 GHz, Núcleos 2, Tarefas simultâneas 4, 
Cache por núcleo físico 3 MB  
Geração atual, Memória de  4GB DDR4 2133 MHZ (1x4GD) 
Tela LED, Monitor LED Tela 21.5' Full HDConexões VGA e DVI, Brilho de 250 CD/M², 
Contraste de 5.000.000:1, Ângulo de visão mínimo 160° (horizontal e vertical),Bivolt 
automático; 
Disco rígido de 1tb, SATA (7200RPM)  
Mídia: Gravador de DVD RW/DL 
Rede: 10/100/1000 Mbps 
Conexões: 2x Entrada para fone de ouvido/ microfone; 1x Saída de vídeo VGA (D-
Sub); 1x 
Entrada de rede RJ45 LAN; 6x USB 2.0; 2x USB 3.0 
Voltagem: Bivolt (Válida para todos os dispositivos de alimentação elétrica 
relacionados nesta página). 
Garantia: 3 anos “on-site” na região metropolitana de Macapá com assistência técnica 
em Macapá ou Santana 
Sistema operacional: Atualizado e em português com licença inclusa 
Slots de expansão: 1 PCIe x16 e 1 PCIe x1 
Teclado: Padrão ABNT2 com conexão USB e ajuste de inclinação 
Mouse: 3 botões, óptico com conexão USB e resolução de 400 DPI 
Fonte de Alimentação: padrão de 255 W e PFC ativo ou PSU opcional de 255 W com 
até 90% de eficiência (80 PLUS Gold e Bronze 85%), compatível com ENERGY 
STAR®, PFC ativo. 
Chassi: Formato pequeno (Small Form Factor – ocupando volume de no máximo 
13000 CM³ ); com tecnologia “Tool Less” (permite o acesso aos dispositivos instalados 
sem a necessidade de ferramentas); acabamento interno não cortante 
Acompanhamentos: Todos os cabos necessários (no caso dos elétricos devem ter 1,8 
M ) ao funcionamento da estrutura relacionada nesta página tem de ser fornecidos no 
ato da entrega 
Softwares: Todos os sistemas proprietários de origem (sistema operacional e drivers 
de dispositivo) devem ser fornecidos no ato da entrega através de mídias ou partição 
de recuperação, e sem apresentar quaisquer problemas de compatibilidade, no caso 
do sistema operacional, devem vir já pré-instalados sempre na versão 64bits. Deverá 
ser entregue junto com os equipamentos uma planilha relacionando-os com as 
respectivas licenças e números de série. 
Teclado: Impressão das teclas deve ser do tipo permanente, não podendo apresentar 
desgastes por abrasão; deve ser do mesma cor predominante do gabinete. 
Qualidade: Devem ser fornecidas obrigatoriamente uma cópia da certificação ISO 
9001 ou ISO 9002 do fabricante 
Tempo para atendimento: 1 dia útil, com resolução em até 5 dias úteis 

25 3.216,67 80.416,67 

 23.  

NOTEBOOK:  
Processador Frequência 2.4 GHz, Núcleos 2, Nº thread 4, Cache L3 por Núcleo 1,5MB, 
Cache L2 por Núcleo 0,25MB, Deve ser de geração atualizada, Memória de 4GB, 
Single Channel, DDR3, 1600MHz (1x4GB), Tela LED HD de 14.0 polegadas 
(1366x768), HD 1TB SATA (5400 RPM), Bateria: 6 células (65 Whr), Wireless: suporte 
aos padrões b/g/n, Mídia: Gravador de DVD RW/DL 8x 8.9"mm, Rede: 10/100/1000 
Mbps, Bluetooth, Webcam com resolução de 640 x 480, Leitor de cartão SD, 
Conexões: 1x Entrada para fone de ouvido/ microfone; 1x Saída de vídeo VGA (D-
Sub); 1x, Entrada de rede RJ45 LAN; 1x HDMI; 3x USB 2.0, Fonte: Bivolt, Garantia: 3 
anos on-site, Sistema operacional: Atualizado e em português com licença inclusa 
Acompanhamentos: Todos os cabos necessários (no caso dos elétricos devem ter 1,8 
M ) ao funcionamento da estrutura relacionada nesta página tem de ser fornecidos no 
ato da entrega 
Softwares: Todos os sistemas proprietários de origem (sistema operacional e drivers de 
dispositivo) devem ser fornecidos no ato da entrega através de mídias ou partição de 
recuperação, e sem apresentar quaisquer problemas de compatibilidade, no caso do 
sistema operacional, devem vir já pré-instalados sempre na versão 64bits. Deverá ser 
entregue junto com os equipamentos uma planilha relacionando-os com as respectivas 
licenças e números de série. 
Qualidade: Devem ser fornecidas obrigatoriamente uma cópia da certificação ISO 9001 
ou ISO 9002 do fabricante. 
 Tempo para atendimento: 1 dia útil, com resolução em até 5 dias úteis. 

5 3.535,24 17.676,22 

 24.  

NETBOOK 1.6Ghz/4GB/32GB/11.6 Touch/W10 
Sistema operacional Windows 10 Home.  
Processador Intel Celeron N3060 (1.6 GHz, até 2,48 GHz, cache de 4 MB, 2 núcleos)  
4GB de memória RAM SDRAM Teclado US-Internacional Disco interno eMMC de 
32GB  

Com tela de 11,6 " Active Matrix TFT Color LCD Touch Screen (1366 x 768) Gráficos 
Intel HD 400 integrados 

5 3.825,00 19.125,00 
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Webcam HP Recursos de Audio: Dois Alto-Falantes embutidos Comando 802.11ac 
LAN sem fio Bluetooth versão 4.0 Bateria: Li-Ion de 4 células, 3220 mAh Portas:  
- USB 3.0 x 1 
-USB 2.0 x 1 
- HDMI Jack 3,5mm (combinação de fone de ouvido / microfone) 
- Leitor de cartão multimídia SD (ou similar). 
GARANTIA: 1 ANO 

 25.  

Impressora Multifuncional. Equipamento Laser Monocromático Com Um Alimentador 
Automático De Documentos Para Até 35 Páginas Para Uso Doméstico Ou Em 
Pequenos Escritórios. Rede Sem Fio Ou Ethernet. Impressões E Cópias De Até 
30ppm. Dispositivos Móveis Compatíveis Sobre Sua Rede Sem Fio. Digitalização de 
Documentos. Impressão Duplex Automática Ajuda A Economizar Papel. 
- Impressão Rápida E De Alta Qualidade 
- Escaneamento De Até 30 Páginas Por Minuto 
- Impressão Automática Duplex 
- Conexão Wireless 
- Garantia Limitada De 1 Ano Pelo Fabricante 
Suprimentos E Acessórios (Adquiridos Separadamente) 
Tn-2340 - Cartucho De Toner Preto Rendimento Padrão (Aprox. 1.200 Págs) Tn-2370 -
Cartucho De Toner Preto Alto Rendimento (Aprox. 2.600 Págs) Dr-2340 - Unidade De 
Cilindro (Aprox. 12.000 Págs). (ou similar). 
GARANTIA: 1 ANO 

10  2.151,36 21.513,63 

 26.  

IMPRESSORA PORTÁTIL: Velocidade de impressão (preto e branco): Velocidade de 
impressão (cor):ISO: Em CA: Até 10 ppm, Na bateria: Até 9 ppm, Rascunho: Em CA: 
Até 20 ppm, Na bateria: Até 18 ppm, Velocidade de impressão (cor): ISO:Em CA: Até 7 
ppm, Na bateria: Até 6 ppm, Rascunho:Em CA: Até 19 ppm, Na bateria: Até 17 ppm 5 
,Velocidade de impressão cor (rascunho, foto 10 x 15), Foto de modo normal: 34 s, 
velocidade de rascunho de foto não especificada, Primeira página impressa (pronta), 
Preto e branco: Em CA: Em até 12 s, Na bateria: em até 12 s, Cor: Em CA: Em até 14 
s, Na bateria: em até 15 s 6 , Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 500 páginas ,Volume 
mensal de páginas recomendado 100 a 300,Tecnologia de impressão, Jato de Tinta 
Térmico, Drivers da impressora incluídos: Sim, Qualidade de impressão preto (ótima), 
Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador), Qualidade 
de impressão colorida (melhor), Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando 
imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Monitor MGD Hi-Res 2.0", 
Velocidade do processador 525 MHz, Número de cartuchos de impressão, 2: 1 preto, 1 
colorido (ciano, magenta, amarelo) Cartuchos de reposição, C2P05AL - Cartucho de 
tinta HP original 62XL Preto de alto rendimento (~600 páginas), C2P07AL - Cartucho 
de tinta HP original 62XL tricolor de alto rendimento (~415 páginas), Sensor automático 
de papel, Sim Recurso de impressão móvel, HP ePrint, Impressão Wireless Direct, 
Capacidade sem fios: Sim, via sem fio incorporado, Conectividade, padrão:1 USB 2.0 + 
Wi-Fi. 
(ou similar). 
GARANTIA: 1 ANO 

5 990,91 4.954,53 

 27.  

CAMERA FOTOGRÁFICA  
Sensor CMOS (APS-C) de 18.0 Megapixels e processador de imagem de alta 
performance DIGIC 4+ para alta qualidade e velocidade. 
Faixa de ISO de 100-6400 (expansível a H:12800) para imagens nítidas em todas as 
condições de iluminação. 
Tecnologias Wi-Fi* e NFC** disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos 
móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com o Canon Connect 
Station CS100.    
 Sistema de autofoco de 9 pontos (incluindo um ponto de AF central do tipo cruzado) e 
AI Servo AF, que proporcionam impressionante desempenho do foco automático com 
resultados precisos. 
LCD de 3.0” e 920.000 pontos exibindo detalhes finos e oferecendo fácil visualização. 
O modo Cena Inteligente Automática simplifica as configurações para os usuários que 
não tenham amplo conhecimento na fotografia. 
Modo de Vídeo Full HD para produzir vídeos de forma fácil. 
Disparo contínuo de até 3.0 fps para registrar toda a ação. 
Balanço de Branco Automático oferecendo “prioridade de branco”, ajustável a tons 
quentes e luz de tungstênio. 
Compatível com a linha completa de lentes EF e EF-S da Canon. 
Formato De gravação: em conformidade com o Câmera File System 2,0 e Exif 2.30 
Formato de imagem: 
FOTOS: JPEG, JPG,RAW: CR2,RAW+JPEG 
VÍDEO: MOV e  MPEG4  
Gravação Simultânea em RAW-JPEG: Sim 
Velocidade do Obturador: 1/4000 até 30 seg.,Bulb (Faixa de velocidade do obturador 
total. X-sync. a 1/200 seg. Configurável a 1/3-stop ou 1/2-stop de incrementos. 
Disparador: 10 seg ou 2 seg depois 
Flash: acionamento automático (pop-up), retrátil, flash integrado no penta-espelho 
Interface: 
Saída USB: USB de alta velocidade (USB 2.0), Para conexão direta com computadores 

e PictBridge. Para conexão com receptor de GPS GP-E2. 
Saída de vídeo: HDMI do tipo C(muda automaticamente para ajustar a resolução) 

5 1.967,42 9.837,10 
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saída de vídeo: 1080/60i, 1080/50i * muda automaticamente para 1,2,3 ou 4 para 
ajustar-se a tv. 
Conexão para Dispositivos Externos: Compatível com o Disparador Remoto RS-60E3. 
Acompanhamentos (Itens da caixa) 
Corpo EOS Rebel T6 
Lente EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III 
Moldura do visor ótico 
Alça de pescoço 
Bateria LP-E10 
Carregador da bateria LC-E10 
Cabo para USB IFC-130U 
Guia Básico e Certificado de Garantia 
Garantia: 01 Ano 

 

 28.  

TABLETS: Tamanho mínimo – 7”, Capacitiva, Resolução: 1024 px x 600 px, Quad 
Core 1.2 GHz (mínimo), Mínimo de 1GB de memória RAM, Mínimo de 16 GB de 
memória de armazenamento interna, Expansível para 32GB com uso de cartão de 
memória (Mínimo), Deve ser integrada ao equipamento e compatível com os protocolos 
TCP/IP  (ou similar). 

5 449,65 2.248,27 

 29.  

TELEFONES MÓVEIS: SMARTPHONE DUAL PRETO M250DS / Android 7.0 (Nougat) 
/ Processador Octacore 1.5 Ghz - Mediatek MT6750. /Memória Interna 32GB / RAM 
2GB / Memória Expansível 32GB / Tela 5.3'' HD (1280 x 720) / Câmera Principal 13MP 
C/ Flash, Frontal 5MP. 
(ou similar). 

5 1.059,85 5.299,25 

 30.  

BALANÇA DIGITAL Computadora Com Bateria  capacidade até15kg. Bateria 
recarregável com autonomia média de 40 horas. 
Verificação de peso de embalagem no recebimento de mercadorias 
utilizado em locais sem energia elétrica, como em feiras livres 
Fácil uso em pré-empacotamento com a função constante (tecla “Cons”) Tecla “Tara” 
para a subtração da embalagem, totalizador do dia, Prato em Aço Inox, Saída serial 
para computador, Escala Simples 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Material do prato: Aço inox Voltagem: BIVOLT 
Dimensões: 34,0 x 33,0 x 120,0 cm (C x L x A) 
Dimensões do prato: 34,0 x 27,0 cm 
Peso: 6,3 kg 
Capacidade x Divisão: 15kg x 5g 
Tecnologia do display: LED 
Bateria recarregável autonomia de até 40 horas 
com Manual de Instruções:  
(ou similar). 

5 565,67 2.828,33 

 31.  

SCANNER PORTATIL: Resolução de Digitalização: 900dpi/600dpi / 300dpiFormato A4 
(216mm)Suporta cartão micro SD/TF até 32GBLargura da digitalização: 217mmAltura 
da digitalização: Aprox. até 1200mm. Tela LCD.Formato de arquivo: JPG,PDF, 
UTILIZA 2 pilhas alcalinas AA (não inclusa) Desligamento automático após 3 minutos 
sem uso Dimensões: 250mm * 30mm * 25mmOpçao: apenas colorido. 
(ou similar). 

5 794,17 3.970,83 

 32.  

NOBREAK: 600VA / 300W, Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 
115V~.Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.Modelo bivolt 
automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.Filtro de linha. Estabilizador 
interno com 4 estágios de regulação.Forma de onda senoidal por aproximação 
(retangular PWM).DC Start.Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da 
bateria, preservando a sua vida útil.Autodiagnóstico de bateria: informa quando a 
bateria precisa ser substituída.Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo 
com o nobreak desligado.Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria 
mesmo com níveis muito baixos de carga.Função True RMS: indicada para todos os 
tipos de rede, principalmente redes instáveis.Microprocessador RISC/FLASH de alta 
velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico 
interno.Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim 
o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a 
rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado 
para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no 
painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. 
Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e 
sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras 
informações. Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de 
algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva.Garantia de 1 ano on-site. 
(ou similar). 
Garantia: 01 Ano 

10 303,56 3.035,57 

 33.  

ESTABILIZADOR: Tomadas 4, Potência 127/220, Tensão de entrada: 115/127 ou 
220v~ (tensão de saída igual a tensão de entrada), Tomadas inclinadas em 45º 
facilitam a conexão dos equipamentos, proteção contra surtos de tensão, curto-
circuitos, ruídos da rede elétrica e sobrecargas, Chave disjuntora reset/on/off com 
indicação luminosa, Moldado em plástico Anti-chama, Produzido sob padrão de 

27 352,83 9.526,41 
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qualidade iso 9001, Garantia 12 meses. 
(ou similar). 
Garantia: 01 Ano 

 34.  

PROJETOR. TELA: Tamanho: 0,55" com D7; Tecnologia: 3LCD 
Energia: Voltagem: 100 ~ 240V;  Frequência: 50~60H 
Conexão: USB 2.0 Tipo A; USB 2.0 Tipo B; Entrada VG;  Entrada HDMI; Entrada 
composta; Entrada S-Vídeo; Entrada de Áudio.  
Recursos: Função de silêncio AV; Compatível com câmera de documentos; Correção 
Keystone horizontal e vertical; Lâmpada de longa duração; Projeção em rede; Função 
de cópia OSD, sem PC; unção de SplitScreen; Configuração do Projetor por código 
QR; Suporte para adaptador Wi Fi. Zoom: Digital; Factor: 1.35; Imagem: Emissão de 
Luz Colorida: 3.200 Lumens e 2.240 Lumens (em modo de economia); Emissão de Luz 
Branca: 3.200 Lumens e 2.240 Lumens ( em modo de economia); Relação de contraste 
15.000 :1; Resolução: SVGA, 800 x 600, 4:4; Modos de Imagens: Quadro, Cinema, 
Dinâmico, Apresentação, sRGB; Proteção: Orifício do cabo de segurança. Bloqueio de 
unidade LAN sem fios. Proteção por senha. 
Ruído: Nível de ruído Normal: 37 dB (A); Economia: 28 dB (A) 
Alto Falantes: Incluído de 2 Watts; Lente: Lentes de Projeção número F1,44; Distância 
focal 16,7 mm; Foco de ajuste Manual - Offset 8:1 
Projeção: Tamanho: 30 ~ 350 polegadas. Distância: 1,77 m - 2,4 m (60 polegada ecrã). 
Tempo de Espera: Tempo de início: cerca de 6 segundos; Período de aquecimento: 30 
segundos;  
- Controle remoto e pilhas (duas pilhas alcalinas AA); Cabo de Alimentação; Cabo 
VGA; Cabo USB; Documentação em CD; CD de Software; Case de transporte. 
(ou similar). 
Garantia: 01 Ano 

5 2.148,62 10.743,12 

 35.  

Kit Completo 8 Câmeras de Monitoramento com Gravador Dvr 
Especificação Técnica: Compressão de video H.264. Acesso via celular (ios, Android). 
Software Remoto CMS. Backup (USB/Rede/HD Externo). Dual Streams. Suporta HD 
SATA 4Tb (não acompanha HD). Sistema: Pentaplex: Monitoração, Gravação, 
Reprodução, Backup e Rede; Sistema Operacional Interno: Interface Usuário: GUI, 
Dicas sobre telas do menu; Dispositivo de Controle: mouse USB; Padrão de vídeo: 
NTSC/PAL. Gravação e Reprodução: canal de gravação: AHD: 8CH 720P; Analógico: 
960H 8CH; AHD + Analógico: 4CH 720P + 4CH 960H; Resolução de saída de vídeo 
(HDMI/VGA): 1024x768,1280 * 720,1280x1024; Resolução Encorder: D1 / CIF / 720P / 
960P. Backup e Armazenamento: Espaço Ocupado: Audio 28.8MB/H Video 150-
200MB/H; Gravação: HD, Rede; Modo Backup: Rede, USB Flash Stick, USB HD 
externo. Portas Vídeo: Entrada: 8 canais BNC; Saída: 1 VGA / 1 HDMI. Portas Áudio: 
Entrada: 4 canais RCA. Saída: 1 canal RCA. Outras Portas: Rede: Rede RJ-45 
(10M/100/1000M); SD Card: N/A; PTZ Control: N/A; USB: 2*USB 2.0 ports. Alarme in / 
out: N/A. Geral: Fonte de energia: DC 12V Temperatura de trabalho: -10°+55°. 
(ou similar). 

5 12.236,67 61.182,33 

Total Geral ................................................................................................................................... 460.282,11 
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ANEXO II 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. xxx/2019 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Proposta que faz a empresa 
________________________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
________________________ e inscrição estadual nº _________________________, 
estabelecida no(a)________________________________________ (Rua,  AV, Bairro, 
CEP, Fone, email), com vista à Formação de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E 
UTENSILIO) de acordo com as especificações do Termo de Referência, anexo I, 
conforme estabelecido Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº XXXX/2019– CPL/PROCON-
AP. 
 
IMPORTA O VALOR TOTAL R$ - XX.XXX,XX   (XXXXXXXXXXXXXXXX) 
 

Item 
Especificação do Material 
(Incluir MARCA/MODELO, 

se for o caso) 

 

Quantidade 
 

 

Preço 
Unitario 

 

 

Total de 
R$ 

 

01 
XXXX 

XXXX XXXX XXXX 

02 
XXXX XXXX XXXX XXXX 

 
PRAZO DE ENTREGA: XX DIAS (CONFORME ESTABELECIDO O EDITAL); 
VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (NO MÍNIMO 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME) 

BANCO: xxxxxxx  AGÊNCIA: xxxxxxx   CONTA CORRENTE: 
xxxxxxx 

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSTANTES NESTA PROPOSTA OU EM 
QUAISQUER DOS LANÇES DE MENOR VALOR SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS. 
 

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

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. XXXX/2019 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

(nome/razão social) _____________________________________________, 
inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal 
o (a) Sr(a)______________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade no______________ e do CPF no __________________, DECLARA, 
para fins de atendimento a exigência contida no Edital do Pregão/SRP XXX/2018, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo 
nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06.  

 

 

Localidade .... de ...................... de 2019. 

 

 

____________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO IV 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. XXX/2019 - CPL-PROCON-AP 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

____________________________ (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 em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

   Localidade,  _____ de _____________ de 2019. 

 
 

_______________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO V 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. XXXX/2019 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

       Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 
................, inscrita no CNPJ sob o nº......................... Estabelecida, na 
avenida......................, forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) o(s) 
seguinte(s) produto(s):.................................. 

       Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 
satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a 
desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

 

Localidade .... de .................. de 2019. 

 

 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

NOME DO DECLARANTE 
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ANEXO VI 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. XXX /2019 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante 
devidamente constituído da empresa:_____(empresa licitante) 
,CNPJ:______________________, doravante denominada licitante, para fins do 
disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2019- CPL/PROCON/AP, DECLARA, 
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
XXX/2019-CPL/PROCON/AP, foi elaborada de maneira independente pelo 
Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, por qualquer meio ou 
qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do 
Pregão Eletrônico nº XXX/2019-CPL/PROCON/AP, não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
XXXX/2019-CPL /PROCON/AP. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
XXX/2019-CPL/PROCON/AP. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019-CPL/PROCON/AP, não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Pregão Eletrônico nº XXX/2019-CPL/PROCON/AP, antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019-CPL/PROCON/AP, não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 
antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

(Localidade) _______ de ________de ______________   

 

________________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VII 

MINUTA  

 

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. xxxx/2019 - CPL-PROCON-AP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

PROCESSO nº. 25.000.053/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº. XXXX/2019 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio do Instituto de Defesa do 
Consumidor PROCON-AP, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
xxxxxxxxxxxxx, xx-B, Bairro: Centro - Macapá, CEP: xxxxxxxxxxxx, Macapá-AP, inscrito 
no CNPJ (MF) sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, localizada na xxxxxxxxxxxx, xxxxx – B. 
Central, na cidade de Macapá, no Estado do Amapá, neste ato representado por sua 
Diretor-Presidente o senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº xxxxxxx de xx de xxxxxxxx de 
20xxx, no uso de suas atribuições, a seguir designado simplesmente CONTRATANTE 
e, de outro lado, a empresa  CNPJ nº__________/_____   estabelecida nesta Capital, 
na Rua/Av.________________, nº_______- Bairro ___________, que apresentou os 
documentos exigidos por lei, neste ato representado legalmente pelo Sr. 
_________________  portador da Carteira de Identidade nº___________ CPF 
nº_______________, daqui por diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e 
avençado e celebram, de conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, de 14.12.2001, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto 
nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504, de 05 de agosto de 2005, Decreto 
Estadual nº. 2648/2007, Decreto 3.182 de 02/09/2016, Portaria Interministerial nº 217 de 
31 de julho de 2006, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar Estadual 044/ 2007. Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI; e, 
subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual 

Aquisição de Material Permanente (equipamento de informática, móveis e utensilio), 

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo I do 

edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
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2 . DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o PROCON/AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão Permanente de Licitação; 

2.2 A presente Ata poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração 
Pública Estadual ou Municipal nos termos da legislação vigente, que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da 
Ata, observadas, ainda, as demais regras impostas na legislação que rege a matéria. 

 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 

seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 

Especificaç
ão 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidad
e 

Valor 
Un 

Prazo 
garantia 

ou 
validad

e 

        
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no §1º do Art 3º do  

Decreto Estadual 3.182/2016.  

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, 

salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas 

federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas 

entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 

ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração 

pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 
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estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão.  

 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

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

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas com o órgão gerenciador.   

4.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

Órgãos ou Entidades independentemente da condição de órgãos participantes 

do presente certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador 

(PROCON/AP), tendo para cada adesão o limite de 100% (cem por cento) do 

quantitativo previsto registrado, e o quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado, independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão, 

conforme art. 24, e § 3º e 4º do Decreto nº 3.182/2016. 

4.3.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de 

pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 19 da Lei 

Complementar Estadual n° 108, de 08/01/2018, o órgão gerenciador 

somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo 

aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 

gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não 

ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

4.4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 

em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

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

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

4.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua 

publicação, não podendo ser prorrogada. 
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 

para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 

seus  

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AP 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL PROCON-AP 

 

“SOMOS TODOS CONSUMIDORES” 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP – CEP: 68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022 

E-MAIL: cpl@procon.ap.gov.br  / www.facebook.com/proconamapa 
www.procon.ap.gov.br  

 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 

e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DO PAGAMENTO 
 
7.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao PROCON/AP, nota fiscal/fatura 
discriminada, em 01 (uma) via; 
 
7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se houver divergência 
quanto ao fornecimento dos objetos; 
7.3 A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
nota fiscais/fatura, para liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem 
bancária a ser creditada em conta corrente, acompanhada das seguintes 
comprovações: 
7.3.1 - Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu 
domicílio ou sede; 
7.3.2 - Certidão conjunta negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
atestando a quitação débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União; 
7.3.3 - Certidão de quitação quanto a dívida ativa do Estado expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado do Amapá; 
7.3.4 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
7.3.5 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e 
7.3.6 - Caso seja optante do Simples, declaração de opção pelo Simples Nacional. 

 
7.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de aplicação de 
penalidade ou inadimplência decorrente do presente processo; 
7.5 A fatura entregue em desacordo será devolvida a contratada para a devida correção, 
no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas do seu recebimento, sendo que, após a 
sua reapresentação, terá novo prazo para pagamento. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR.  
8.1 Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor 

da ata, o preço, e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem 
de classificação indicada na licitação; 

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

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

8.4 Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar 
sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

8.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 

8.6 Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

8.7 Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências na unidade de 
material e patrimônio, para a entrega dos materiais;  

8.8 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do responsável, fiscal do 
contrato ou outros servidores designados para esse fim;   

8.9 Realizar pagamento no prazo de até 30 dias, contados a partir da data final de 
entrega dos produtos, observe-se caso haja necessidade de troca de produtos a 
data pagamento contara a partir da troca. 

8.10 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará suspenso até que a contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a contratante. 

8.11 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
Órgãos ou Entidades independentemente da condição de órgãos participantes do 
presente certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador 
(PROCON/AP), tendo para cada adesão o limite de 100% (cem por cento) do 
quantitativo previsto registrado, e o quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado, independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão, 
conforme art. 24, e § 3º e 4º do Decreto nº 3.182/2016 

 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA: 
9.1 Fornecer os bens móveis obedecendo rigorosamente ao disposto do Termo 

de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX/ 2019 – 
CPL/PROCON-AP; 
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9.2 Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas 
na presente Ata; 

9.3 Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

9.4  Responder, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos itens da 
Nota de Empenho, tais como: taxas, impostos, contribuições e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

9.5 Responder quando ocorrer pelos danos causados diretamente ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos materiais, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 

9.6 Fornecer os Itens descritos na Nota de Empenho em conformidade com as 
especificações exigidas e das normas técnicas vigentes; 

9.7 substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o produto que não atender 
os padrões deste termo de referência; 

9.8 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 
procedência do produto fornecido; 

9.9 Comunicar por escrito ao chefe da Divisão  administrativa e ou responsável 
pelo Unidade de Material e Patrimônio do PROCON/AP, qualquer 
anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do produto e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; e substituir a entrega por 
outro de qualidade igual ou superior, que deverá ser atestado e aprovado 
pela Fiscal escolhido pela CONTRATANTE em prazo que deve ser estipulado 
pelo Órgão Gerenciador, após recebimento do comunicado da contratada. 

9.10 Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nesta Ata de Registro de Preços. 

9.11 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

9.12 Assumir, também, 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 produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas 
dependências do PROCON/AP. 

9.13 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento dos materiais, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou contingência;  

9.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta Ata de registro de Preços; 

9.15 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 
PROCON/AP, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a 
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licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE; 

9.16 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 
será convocado para retirar a Nota de Empenho que será emitida pelo 
PROCON/AP sempre que houver necessidade de aquisição dos materiais 
solicitados e devidamente registrados; 

9.17 Se a contratada não comparecer nos prazos estabelecidos para retirada de 
sua nota de empenho emitida pelo PROCON/AP, e ou recusar-se a recebê-la 
será convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (      §1º 

do art. 5º do  Decreto Estadual nº 3.182/2016), exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no 

qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.  

10.3. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto 

nº. 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será 

descredenciada do cadastro de fornecedores do Governo do Estado do Amapá, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

6.3.1 - Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

6.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

6.3.3 - Apresentar documentação falsa; 

6.3.4 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

6.3.5 - Não mantiver a proposta; 

6.3.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

6.3.7 - Comportar-se de modo inidôneo; 

6.3.8 - Fizer declaração falsa;  

6.3.9 - Cometer fraude fiscal. 

6.4 A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para a contratação 
quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

6.5 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a 
adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 
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pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

6.6 multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o 

material seja entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega 
com atraso, poderá ocorrer a não - aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 
entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida. 

 
6.7 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o Governo do estado do Amapá, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos; 

6.8 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
10. DA DESPESA 

 
10.1 A despesa decorrente da presente Ata correrá à conta de recursos 
previstos no Orçamento do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON-AP, 
conforme disponibilidade orçamentária do exercício 2019. 
 

11. DA ENTREGA DOS PRODUTOS  
 
11.1 Consoante consta consignado no do Termo de Referência, anexo do 
Edital, os requisitos, o local de execução e a forma de execução do objeto 
deste Pregão, se dará da seguinte forma: 
11.1.1 Os materiais deverão ser entregues de acordo com as demandas, No 
Prédio do PROCON-AP, em dia de expediente normal, no horário de 08:00 às  
14:00, situado na XXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, Bairro Centro. 
11.1.2 O Responsável (fiscal) pelo recebimento rejeitará o objeto, no todo ou 
em parte, quando o objeto entregue esteja em desacordo com as 
especificações e condições ofertadas. 
11.1.3 Os materiais deverão ser entregues, conforme venham a ser solicitados, 
no PROCOP-AP, localizada na XX: XXXXXXX, 20 B. Central - CEP: 
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XXXXXXXXXXX - Macapá-AP, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas a partir da solicitação. 
 

12 - DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
 
12.1 Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada 
será convocada para substituir ou complementar o material no prazo máximo 
de 2 (dois) dias úteis a contar da convocação pelo representante do PROCON-
AP. 
12.2 A forma de recebimento e aceite do material será nos termos do artigo 73 
da Lei nº 8.666/93. 
 

13 - DO ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 Conforme o que preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93 e ainda o Acórdão nº 
690/2005, a execução dos serviços será fiscalizada por um servidor designado 
para esse fim, representando a Contratante; 
13.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução na prestação do serviço, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
13.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas ao Setor Administrativo em tempo hábil 
para a adoção das medidas cabíveis. 
 

14.  DA PUBLICIDADE 
 
14.1 O (s) preço (s), a (s) quantidade (s), o(s) detentor (es) da ata e a (s) 
especificação (ões) resumida (s) do objeto e as quantidades, como também as 
possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no DOE, em 
conformidade com o disposto no §3º do art. 13 do Decreto n.º 3.812/2016. 

 
 

15. CONDIÇÕES GERAIS 
 

15.1 Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º 25.000.053/2018, 

Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX/2019 e as propostas, com preços e 

especificações; 

15.2 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 

no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

15.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, nos termos, §1º do art. 14 do  Decreto Estadual nº 3.182/2016. 
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15.4 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos 

do Inc.I do art. 3º do Decreto Estadual nº 3.182/2016. 

15.5 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-Ap, Seção Judiciária do Estado do Amapá, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos 

no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal; 

15.6 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; 

15.7 Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente 

nesta AUTARQUIA. 

15.8 Se o vencimento cair em dia que não houver expediente neste PROCON-

AP, os prazos de que trata o edital serão prorrogado para o primeiro dia útil 

seguinte. 

 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
instrumento lavrado em duas vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo. 
 

Macapá-AP, XXXX DE XXXXXX DE 2019. 
 
 

______________________________________________ 
Instituto de Defesa do Consumidor  PROCON/AP 

 
 

____________________ 
Empresa 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ___________________________                Nome: 
___________________________ 
 
CPF: ____________________________                CPF: _________________________ 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXXX/2019-PROCON-AP 
VINCULADO AO PROCESSO Nº 25.000.053/2018 

 
 

TERMO DO CONTRATO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E A 
EMPRESA _______________, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MATERIAL PERMANENTE 
(EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 
MÓVEIS E UTENSILIO), PARA 
ATENDER A DEMANDA DESTE 
PROCON/AP. 

 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON-AP, CNPJ (MF) 
XXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXXXXXXXX, XXX – B. Central, na 
cidade de Macapá, no Estado do Amapá, neste ato representado por sua Diretor-
Presidente a senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade RG nºxxxxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº xxxxxxxx de xx de 
XXXXX de 20xx, no uso de suas atribuições, a seguir designado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ____________________, CNPJ nº 
__.___.___/_____-____, estabelecida nesta Capital, na Rua/Av. 
___________________, nº ___  Bairro __________, que apresentou os documentos 
exigidos por lei, neste ato representada legalmente pelo(a) 
Sr(a).____________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ____________________, CPF nº _________________, daqui por 
diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e avençado e celebram, de 
conformidade com o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, Decreto Estadual 3.182/2016, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de Preços 
nº  ....../20...,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Aquisição de Material Permanente ( equipamento de informática, móveis e 

utensilio), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 
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1.2. , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, anexo do Edital.  

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.4. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃ

O 

IDENTIFICAÇ

ÃO CATMAT 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDA

DE 

VALOR 

1      

2      

3      

...      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 

Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em 

____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019 

na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  
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Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se 

no Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo ao Edital. 

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por 

Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma 

estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 

previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos 

em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 

contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 

demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 

por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

16.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes.  

Macapá-AP,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


