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EDITAL 
REMARCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  

SRP Nº 008/2018-CPL/HEMOAP 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE 

 

Processo nº 18.000.080/2018-HEMOAP 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Número da Licitação: 741167 - www.licitacoes-e.com.br 
 

O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - HEMOAP, por intermédio 

desta Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n. 027, de 29 de junho de 2018, 

publicada no Diário Oficial nº6710, de torna público, para conhecimento dos interessados, 

que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO (POR ITEM), em sessão pública virtual, mediante 

REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de combustíveis de forma parcelada, regime de 

Execução Indireta, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases, que será regida pela 

Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar Estadual nº. 044, de 21 de 

dezembro de 2007, pelo Decreto Estadual nº 5016/2011, Decreto Estadual nº 2.648/2007, 

Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº3182/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/93. 

 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da publicação no diário oficial do Estado do Amapá 

e no site www.licitacoes-e.com.br até às 08 h do dia29/11/20018 (Horário de Macapá/AP). 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09 h do dia 29/11/2018 (Horário de Macapá/AP).  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10 h do dia 29/11/2018 (Horário de 

Macapá/AP). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
 

1 - DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição parcelada de combustível 

óleo diesel S10 destinado a atender as necessidades deste hemocentro, conforme 

especificações e estimativa de quantidades constantes do Termo de Referência em Anexo I. 

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra e nem a contratação, nem mesmo 

nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição de 

acordo com suas necessidades; 
 

1.3.  A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese prevista no 

inciso III do artigo 3º do Decreto Estadual Nº3.182/2016, quando for conveniente a aquisição 

de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 

www.licitacoes-e.com.br
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programas de governo; 

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

sistema "licitacoes-e" e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 – A despesa decorrente da presente licitação estão alocadas no Programa Trabalho Nº 

2.30.201.10.122.0002.2670.160000, Fonte: 240/107,  com valor estimado de R$58.240,00 

(cinquenta e oito mil duzentos e quarenta reais), consignada no orçamento 2018 deste 

hemocentro, de acordo com a Lei Orçamentária Anual-LOA 2285 de 03 de janeiro 2018, 

Decreto Nº0046 de 10/01/2018, e art. 107 da Constituição Estadual. 
 

3 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
3.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições: 

a) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;  

b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  

c)    Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório, analisando sua aceitabilidade;  

d) Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço;  

e) Desclassificar propostas quando for o caso, motivando seu ato;  

f)    Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta 
de menor preço classificada;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 

h) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

i) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação.  

3.2. O Órgão Gerenciador do certame será o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 
Amapá - HEMOAP, que exercerá suas atribuições por intermédio de seu Diretor-Presidente. 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;  

b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital;  

c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital.  

4.2. Esta Licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ME E EPP, 

nos do art. 6º Decreto Estadual N. 5.016/2011, termos da Lei N.123/2006, alterada 

conforme dispõe o art. 48, inciso I, da Lei N.147/2014, nos itens cujo valor seja até 

R$80.000,00. 
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4.3. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade 
compatível com o Objeto licitado, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, e 
estejam previamente credenciados no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

4.4. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e a 
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de micro empresa ou empresa 
de pequeno porte ou cooperativa que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/06 e alterações, ou a não utilização de mão de obra de menores, ou a 
elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

4.5 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

4.5.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.5.2. Empresas que estejam com pendências, ou suspensas de participar de licitação 
realizada pelo Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá;  

4.5.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.  

4.5.4. Empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação 
ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A 

5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível (art. 3º, § 1º, do 
Decreto nº 5.450, de 2005), obtidas junto ao “Licitacoes-e”, no site www.licitacoes-e.com.br, 
onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto 
nº 5.450, de 2005). 

5.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à Hemocentro do Estado do Amapá responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto 
nº 5.450, de 2005). 

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA 

6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até data e horário marcados para a abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total, já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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6.1.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do edital. 

6.1.3. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.2. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

6.3. A proposta deverá ser firme e precisa e limitar-se, rigorosamente, ao objeto desta 
licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista no Edital. 

6.4. Preencher, obrigatoriamente, o campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, com a Especificação 
completa, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, com a 
descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca e 
referência e fabricante do produto cotado, podendo complementar as informações 
encaminhando via sistema através de arquivos (documentos) anexos à proposta. 

6.5. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente 
com as seguintes condições: 

a) O valor a ser incluído pelo licitante refere-se ao valor do item x a quantidade, o fornecedor 
deverá seguir a planilha constante no modelo da Proposta de Preço do Anexo II deste Edital; 

b) No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à prestação dos 
serviços, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à 
plena e completa execução do objeto deste certame; 
c) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços 
nos seus termos; 
d) O valor deverá ser cotado em percentual, correspondente à moeda corrente nacional, em 
algarismo, e incluído no espaço indicado pelo sistema eletrônico; 

e) Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto; 

f) O licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de 
diminuir o valor ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

6.6. 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. 

6.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nela contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus 
termos. 

6.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

6.8.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 
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proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

6.8.2. Até a data e hora marcada para a abertura das propostas, o licitante poderá retirar ou 
substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.9. Após a abertura da sessão pública, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

6.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.10.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Amapá, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade 
acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

6.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos. 

 

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e 
hora indicadas no edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

7.3. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja qual 
for o motivo. 

 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e 
de seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento. 

8.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, a 
proposta que apresentar: 

a) Valores irrisórios, negativos, ou de valor igual à zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos; 

b) Na descrição complementar, apresentar especificação e quantidade incompatível com o 
disposto no Termo de Referência anexo a este Edital; 

c)    Elemento que identifique o licitante na publicação da proposta de preço no sistema 
eletrônico. 

8.3. Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então as 
licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM. 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Processo Administrativo N.18.000.080/2018-DAF/SAG/HEMOAP – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº008/2018-CPL/HEMOAP  

HEMOAP 

Fls. _______ 
________

_ 

8.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO DO ITEM, 
observadas as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.  

8.1.1. As propostas de preços devem contemplar o valor dos equipamentos já incluso os 
encargos trabalhistas, fiscais e operacionais que possam incidir sobre a execução do objeto 
desta licitação, conforme descrito no Termo de Referência. 

 

10 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. Iniciada a etapa competitiva na data e hora indicadas no Edital, os licitantes classificados 

poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo o licitante imediatamente informado do horário e valor consignados no registro de 

cada lance. 

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

registrado no sistema. 

10.3. Não serão aceitos pelo sistema eletrônico dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

mantendo-se em sigilo a identificação do detentor do lance. 

10.5. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

for considerado inexequível. 

10.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

10.7. Se ocorrer à desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. A 

Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

10.8. Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa da 

Pregoeira aos licitantes. 

10.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pela Pregoeira, quando o sistema 

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

período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1. Nos termos do art. 3º, da LC nº 123/2006, são consideradas microempresas ou 

empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a 

que se refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados 
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no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  

11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 

mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.2.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala 

de disputa, após convocação da Pregoeira e no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 

proposta de preço inferior ao do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências 

deste edital, ser contratada. 

11.2.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na 

condição prevista no caput, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito. 

11.2.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

11.2.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento 

licitatório prossegue com os demais licitantes. 

 

12 – DA NEGOCIAÇÃO 

12.1. A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 
para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 

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

12.2. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

13 - DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

13.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo 
de até 02 (duas) horas, contado da convocação do sistema, por meio da opção 
“DOCUMENTOS” no sistema "Licitacoes-e", em arquivo único, a Proposta de Preços 
adequada ao último lance devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de 
Proposta de Preços. 

13.2. A aceitabilidade da proposta será, estritamente, conforme as especificações e 
exigências deste Edital, do Termo de Referência e do demais anexos.  

13.3. A Proposta de Preços deve ser formulada no idioma oficial do Brasil e encaminhada 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, levando em consideração, além da 
especificação e condições estabelecidas neste Edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 

a) Fornecer, obrigatoriamente, todas as informações requisitadas no modelo proposto pelo 
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Anexo II; 

b) Apresentar o preço total, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, garantia e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da 
proposta; 

c) Apontar o prazo para entrega a contar da data da assinatura da Nota de Empenho. 

13.4. O(s) licitante(s) não poderá(ão) apresentar preço superior ao valor estimado para o 
pagamento das despesas com o objeto desta licitação. 

13.5. Os documentos remetidos por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema "Licitacoes-
e", poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 
prazo a ser estabelecido pela Pregoeira. 

13.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
à Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, 
situada na Rua Raimundo Álvares da Costa, s/nº - Bairro Central – CEP: 68.908-074 – 
Macapá/AP.  

13.6. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta Seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

13.7. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto. 

13.7.1. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá ou, ainda, de pessoas físicas ou 
jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 

13.7.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

13.7.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, negativos ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 

13.8. A Pregoeira poderá fixar prazo para o reenvio da Proposta de Preços quando o preço 
total ofertado for aceitável, mas necessitem de ajustes aos valores estimados pelo Instituto 
de Hematologia e Hemoterapia do Amapá.  

13.9. Não serão aceitas propostas com erro de cálculo na formação do preço unitário, cujo 
erro importe em acréscimo ou subtração do valor a ser transferido para proposta escrita. 

13.9.1. Erros no preenchimento da Proposta de Preços não são motivos suficientes para a 
desclassificação da Proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com 
todos os custos da contratação. 

13.10. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais falhas apontadas pela Pregoeira. 

13.11. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, 
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(quantidade não inferior à prevista no Termo de Referência) observadas as demais exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

14 – DA HABILITAÇÃO 

14.1. A fase de habilitação inicia-se quando o licitante que apresentar o menor preço receber 
a comunicação que sua Proposta de Preço foi aceita pela Pregoeira. A partir de então, o 
licitante deverá comprovar sua habilitação, enviando imediatamente, no prazo de 02 (duas) 
horas, via e-mail cpl@hemoap.ap.gov.br, com posterior encaminhamento, no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis, para o endereço constante no item 12.5.1, as documentações relativas 
à: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal e trabalhista; 

V – declarações. 

14.1.1 - Habilitação Jurídica: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão fornecida pela 
Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE, quando aplicável. 
e) Prova de regularidade Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, 
na forma da lei. 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente. 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal. 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme o Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 
i) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
14.1.2. Relativa à Qualificação Técnica: 
a. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprove já 
ter fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram 
cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado devera ser 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e 
datado, conforme modelo do Anexo III, do Edital; 
b. Declaração,  sob  pena  de  desclassificação,  de  inexistência  de  fato  superveniente 
impeditivo de habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador, conforme modelo do Anexo V, do Edital. 

mailto:cpl@hemoap.ap.gov.br
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c. Apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o 
Alvará Estadual ou Municipal do domicilio da empresa; 
d. Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou 
Estadual da Sede da Licitante. 
e. Documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade. Estando o registro vencido, a 
licitante deverá apresentar cópia da publicação no Diário Oficial da União - DOU com o 
registro vencido,  documento  que comprove o  pedido  de sua  revalidação  (protocolo) 
juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro, 
quando aplicável. 
f. No caso  de dispensa será exigida  cópia do  Certificado  de Dispensa de Registro do 
produto  emitido  pela  Agência  Nacional  da  Vigilância  Sanitária.  Não serão aceitos 
número de protocolo de processo de solicitação de Registro/Isenção de Registro ou 
documento provisório para o mesmo fim. 

14.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira: 

14.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  

14.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro 
vigente, apresentados na forma da lei, mencionando expressamente o número do livro Diário 
e das folhas em que se encontram transcritos e o número do registro do livro na Junta 
Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses tomando-se como base a variação 
ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP - DI, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir na data da 
apresentação da proposta: 

14.1.3.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial ou; 
b) publicados em jornal de grande circulação ou; 
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 
d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC 
de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e 
de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para confronto pela Comissão 
de Licitação, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de 
Encerramento do Livro em questão; 
14.1.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 
deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso; 
14.1.3.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário 
da empresa licitante; 
14.1.3.6. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes 
índices contábeis: 
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14.1.3.6.1 – Índice de Liquidez Geral 
 
 
Liquidez Geral = ≥ 1,0 

 
14.1.3.6.2 – Índice de Solvência Geral 

 
Solvência Geral =  ≥ 1,0 

 
14.1.3.6.3 – Índice de Liquidez Corrente 
 

 
Liquidez Corrente= ≥ 1,0 

 
 
14.1.3.6.4 – Índice de Grau de Endividamento 
 

 
Grau de Endividamentos=  ≤ 1,0 

 
14.1.3.7. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos 
juntados ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão ou a quem esta 
designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
14.1.3.8. As empresa que apresentarem índices < 1 para os subitens 14.1.3.6.1 à 14.1.3.6.4 
deverão comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das 
obrigações contratuais, patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a contratação, relativamente à data de apresentação da proposta, permitida a 
atualização para esta data através de índices oficiais; 
14.1.3.9. A boa situação financeira a que se refere o item acima estará comprovada na 
hipótese de a licitante comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do 
valor final da proposta apresentada. 
 

14.1.4 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

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

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

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

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme o Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

h) Certidão Negativa da Divida Ativa Estadual, emitida pela Procuradoria Geral do Estado do 
Amapá, conforme Decreto 1278/2011. 

14.1.5 - Declarações: 

a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo IV; 

b) Declaração expressa do licitante, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 
8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, na forma do 
item 5.4.2, conforme modelo disposto no Anexo V; 

c) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao 
preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, 
regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme modelo constante no 
Anexo VI deste Edital; 

d) Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente da proposta, conforme 
Anexo VII deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, 
de 16/09/2009; 

14.2. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário. 

14.3. A Pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

14.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar: 

a) Em nome do licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço 
respectivo; ou 

b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; ou 

c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de 
capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e 
CNPJ da filial; 

d) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura quando não tiver 
prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. Contudo, não se enquadram neste 
prazo os documentos cuja validade é indeterminada. 

14.5. Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) será assegurado o prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, a critério do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá para 
regularização da pendência, contados a partir da verificação pelo pregoeiro dos documentos 
de habilitação encaminhados conforme subitem 14.1. 

14.5.1. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
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contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado (Decreto nº 
6.204/2007, art. 4º, § 3º). 

14.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará à 
Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

14.6. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, a Pregoeira, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

14.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 

15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. Declarado o vencedor, será concedido prazo de 2 (duas) horas, durante a qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, 

manifestar sua intenção de recurso. 

15.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o 

objeto ao licitante vencedor. 

15.1.2. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

15.1.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso 

por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico no prazo de 3 (três) dias contados 

da data que postou sua intenção recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. 

15.2. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

15.3. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da 

fase de lances. 

15.4. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão 

apreciados pela autoridade competente. 

15.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.6. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

15.7. Caberá ao Diretor-Presidente do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá a 

decisão final sobre os recursos contra atos praticados pela Pregoeira. 

15.8. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 

Diretor-Presidente do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá poderá homologar 

o procedimento de licitação e determinar a contratação do licitante vencedor. 
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16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recursos, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

16.2. A Administração convocará o licitante vencedor para aceitar ou retirar a Nota de 
Empenho, nos termos do art. 64, caput e §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.666/93, e a empresa 
registrada passa à condição de Contratada após o aceite ou retirada. 

16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço POR ITEM licitante vencedor.  

 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

17.1. O Sistema de Registro de Preços será adotado de acordo com o art.3º do Decreto 
Estadual Nº 3.182/2016. 

17.2. Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante adjudicatária será 
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta constante no Anexo 
VIII deste edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o 
seu preço registrado.  

17.3. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual 
período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício 
inicial, ocorrendo motivo justificado e aceito pela Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social.  

17.4. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações.  

17.5. É vedado efetuar acrescimento nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, 
inclusive o acréscimo de que o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

17.6. É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
colocado, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 
art. 7º da Lei nº 10.520/2002.  

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

17.8. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3.182/2016.  

17.9. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes.  

17.10. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
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17.11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 
seguintes condições: 

a) Serão registrados na ata de registro os preços e quantitativos do licitante mais bem 
classificado durante a fase competitiva;  

b) Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente a margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93;  

c) A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações;  

d) O registro a que se refere o item “b” tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, ou outros casos que ocasionaram a 
necessidade de convocação dos licitantes remanescentes.  

e) Se houver mais de um licitante na situação de que trata a alínea “b”, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.  

f) A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere a 
alínea “b” será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente.  

g) O anexo que trata a alínea “b” consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, 
que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 
iguais aos do licitante vencedor do certame. 

 

18 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (órgão 
gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observados as disposições 
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (órgão 
gerenciador) convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores 
praticado do mercado, nos termos do Art. 20 do Decreto nº 3.182/2016.  

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 
(órgão gerenciador) poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais 
fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

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

18.5 - O registro do fornecedor será cancelado quando:  
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I - descumprir as condições da ata de registro de preços;  

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;  

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou  

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 
no art. 7 º da Lei n º 10.520, de 2002.  

18.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens I, II e IV do item 18.5 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.  

18.6. 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:  

I - por razão de interesse público; ou  

II - a pedido do fornecedor. 

 

19 - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

19.1. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no art.65 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 12 do Decreto Nº 3.182/2016.  

19.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (órgão 
gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observados as disposições 
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº8.666, de1993.  

19.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (órgão 
gerenciador) convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores 
praticado do mercado, nos termos do Art.20 do Decreto Nº 3.182/2016.  

19.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 
(órgão gerenciador) poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais 
fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

19.5. Não havendo êxito na negociação, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 
(órgão gerenciador) deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

20 – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

20.1. A autoridade competente do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 
designará através de Portaria designará um fiscal para acompanhar a execução do contrato, 
conforme os parâmetros estabelecidos no Termo Referência, anexo I deste Edital. 
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20.2. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pela Administração do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Amapá, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-lo sempre que for necessário, conforme se estabelece no Termo de Referência 
anexo a este Edital. 

 

21 – DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será efetuado conforme o determinado no Termo de Referência - Anexo I 

deste Edital. 

21.2. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até 30º (trinta) dias, conforme 

art.40, inciso XIV, alínea “a”, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

 

22 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

22.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, ficando 
assegurado à CONTRATADA e à CONTRATANTE, na forma do Art. 65, inciso II da Lei 8.666/93, 
a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro do contrato;  

22.2. Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob os ditames legais 
contidos no §1º do art. 57 da Lei 8.666/93, obedecendo-se as prescrições na referida Lei.  

22.3. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, 
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias a perfeita conclusão 
do objeto licitado que por ventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a 
prestação dos serviços. 

23 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 - Sanções relativas à licitação: 
23.1.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 
direito à ampla defesa; 
23.1.2. Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na fase de 
licitação, sobre o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) 
dias após notificação, nos seguintes termos: 
a) Multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele 
que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
não assinar o Contrato, ou deixar de retirar o instrumento equivalente; e não mantiver a 
proposta; atrasos injustificados na execução do contrato. 
b) Multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das infrações a seguir: 
aquele que fizer declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou cometer fraude fiscal. 
 

23.2 - SANÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO: 
23.2.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
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23.2.1.1. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do 
representante legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que 
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
23.2.1.2. Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por 
meio de Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação: 
a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada 
a incidência de 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no 
caso de execução 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% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 
superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
c) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
d) As multas por execução contratual imperfeita terão a seguinte gradação: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais.  
06 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de atendimento. 
05 

03 
Manter empregados sem a qualificação exigida para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia. 
03 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, por empregado e por ocorrência. 01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia. 02 

06 
Utilizar dependências do hemocentro e suas unidades vinculadas para fins diversos 

do objeto do contrato; por ocorrência. 
04 

Para os itens seguintes, deixar de: 

07 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 02 

08 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades, por funcionário e por dia. 
01 

09 Deixar de cumprir os prazos para realização dos serviços e entrega, por dia. 04 

10 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou 

convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a 

usá-los, por empregado e por ocorrência. 

02 

11 
Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta tabela 

de multas, por item e por ocorrência. 
01 

12 

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item 

e por ocorrência. 

02 
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23.2.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
no caso de falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal. 
23.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
23.4. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e judicialmente. 
23.5. Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da 
contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou 
recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias 
úteis da convocação, poderá ser convocado outra CONTRATADA, sucessivamente desde que 
respeitada a ordem de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilita 
tórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

24 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

24.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição 
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@hemoap.ap.gov.br 

24.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital quem não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que 
anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto 
vício não suspenderá o curso do certame. 

24.2. A Pregoeira, auxiliada pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

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

24.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

24.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Pregoeira até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico cpl@hemoap.ap.gov.br. 

24.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como todas as 
comunicações referentes ao certame, serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os 
interessados, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no link de mensagem 
correspondente a este Edital, e também no sítio www.hemoap.ap.br, no link “Licitações”. 

 

25 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

25.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.hemoap.ap.br/
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ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado.  

25.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata.  

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

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

 

26 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

26.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente pregão.  

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

26.3. O resultado desta licitação será divulgado no sítio da G.E.A e publicado no D.O.E (Diário 
Oficial do Estado do Amapá). 

26.4. Em caso de divergência entre o sistema "licitações-e" e o Edital, prevalecerá a redação 
do instrumento convocatório, sendo entre o Edital e seus anexos prevalecerão as do Edital. 

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

26.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no 
sistema eletrônico.  

26.7. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de 
Brasília (DF) e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame.  

 

27 - DOS ANEXOS 

27.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de Proposta Preços; 

ANEXO III - Modelo de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV - Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V - Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
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ANEXO IX - Minuta do Contrato. 

 

28 - DO FORO 

28.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Macapá-AP, 16 de outubro de 2018. 

 

Maria Iraci Silva da Cruz 
Pregoeira 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amapá - Hemoap 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº18.000.080/2018-CPL/HEMOAP 

 

 

 

 

 

 

1 - JUSTIFICATIVA 

1.1. Justifica tal necessidade o Memorando Nº026/2018-SAG/HEMOAP, o qual solicita 

ao Diretor-Presidente autorização para a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de combustível tipo Óleo Diesel S10, para suprir o consumo dos veículos 

e do grupo gerador, pertencentes ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 

Amapá. 

1.2. A referida aquisição é para atender o consumo anual do hemocentro, uma vez 

que, os veículos e o grupo gerador necessitam do referido combustível, sendo estes 

utilizados para manter as câmaras frias que armazenam as bolsas de sangue em 

temperatura adequada e os veículos que transportam as bolsas para transfusão nos 

Municípios de Mazagão, Oiapoque etc..., não podendo ocorrer à descontinuidade do 

fornecimento do combustível, pois certamente vidas de pessoas estaria em risco 

sendo esta aquisição imprescindível para o desenvolvimento das atividades 

Administrativas do hemocentro. 

 

2 - DA FINALIDADE PÚBLICA 

2.1.  O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP tem como 

missão formular, coordenar e desenvolver a política estadual de sangue humano, 

destinado ao atendimento de pacientes da rede de saúde pública e privado do Estado, 

por ser o único hemocentro no estado do Amapá.  As atividades de coleta e transfusão 

de sangue, praticadas pelo HEMOAP são de extrema relevância para o atendimento 

das atividades de política publica do sangue neste Estado. 

2.2. Natureza do objeto: Combustível tipo Óleo Diesel S10.  

2.3. Enquadramento legal da contratação:  

2.3.1. A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal no Decreto 

3.555/00, Decreto N.3.722/01, Decreto N.3.784/01, Lei N.10.520/02, Decreto 

N.5.450/05, Decreto N.3.182/2016, Decreto N.8.538/2015, sendo aplicada 

subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações;  

Aprovo o Competente Termo de Referência e autorizo a 

realização de certame licitatório na Modalidade Pregão na 

forma Eletrônica, nos Termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 

8.666/93, e demais normas aplicáveis. 

 

MACAPÁ-AP, _____ / _____ / 2018 

 
Dr. José Sávio Santos Ferreira Filho 

Diretor-Presidente 
Decreto N.1127/2018-GEA 
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2.3.2. A contratação será objeto de procedimento licitatório na modalidade Pregão, 

por Sistema de Registro de Preço, considerando que os padrões de desempenho e 

qualidade do objeto da presente aquisição podem ser objetivamente definidos por 

meio de especificações usuais no mercado; 

3 - DO OBJETO 

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 13.000 

(treze mil) LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, mediante REGISTRO DE 

PREÇOS para atender as necessidades de abastecimento do grupo gerador de energia 

e dos veículos de apoio à área administrativa e técnica. 

Item Descrição Do Produto Und. 
Registro  

Anvisa 
Quant. 

Valor  

Unit. 

Valor  

Total 

01 Óleo Diesel S-10 Litros xxxxx 13.000 xxxxx xxxxx 

 

3.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra e nem a contratação, nem 

mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a 

aquisição de acordo com suas necessidades; 

3.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese 

prevista no inciso III do artigo 3º do Decreto Nº 3.182/2018, quando for conveniente a 

aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 

ou entidade, ou a programas de governo; 

4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM. 

4.1. Menor preço por item desde que identificado na proposta à quantidade x o preço 

unitário do litro que é = o valor total, considerando que será ADJUDICADO o objeto 

por valor total. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO 

5.1. O combustível (óleo diesel S-10) deverá ser fornecido através de posto localizado 

no Município de Macapá-AP, com abastecimento de forma contínua e ininterrupta, 

mediante apresentação obrigatória da Guia de Abastecimento de Combustíveis 

(tickets), expedida pela CONTRATADA, controlados setor de Serviços de Administração 

Geral – SAG, do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, designados para 

tal, onde deverá constar obrigatoriamente: 

5.1.1 Data de expedição. 

5.1.2 Número sequencial anual da Guia. 

5.1.3 Dados do veículo a ser abastecido (Marca, Modelo, Placa e Quilometragem) 

5.1.4 Dados do expedidor e do motorista 

5.1.5 Assinatura do expedidor e do motorista 

5.1.6 Quantidade e tipo de combustível 
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5.2 O fornecimento dos combustíveis será feito a qualquer hora do dia ou da 

noite, inclusive aos sábados e domingos e feriados, de forma a não interromper os 

trabalhos do CONTRATANTE; 

5.3 O combustível fornecido poderá ser submetidos a exame para fins de 

comprovação da observância das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, das especificações exigidas e outros padrões de qualidade adotados pelo 

Governo Federal e da Agência Nacional do Petróleo - ANP; 

5.4 Não serão aceitos combustíveis adulterados ou misturados com produtos não 

autorizados pelos órgãos normatizadores e fiscalizadores. 

6 - VEÍCULOS A DÍESEL E GRUPO GERADOR A SEREM ABASTECIDOS 
Item Especificação Placa Marca/Modelo 

01 VEÍCULO NEM - 2959 MMC/L200 Outdoor 

02 VEÍCULO HIG – 2581 Fiat/Ducato Minibus 

03 GERADOR WEG xxxxxxxxx Motor Scania – DSC - 11 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Fornecer à licitante vencedora todas as informações relacionadas ao objeto 

licitado; 

7.2. Designar servidor para exercer o recebimento do combustível e atestar a Nota 

Fiscal/Fatura; 

7.3. Notificar por escrito a licitante vencedora, a respeito de qualquer irregularidade 

constatada no combustível; 

7.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa; 

7.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregue em desacordo com as 

obrigações assumidas pela licitante vencedora. 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Caberá à Contratada, além das responsabilidades decorrentes das normas 

vigentes, cumprir fielmente os serviços conforme estabelecido neste Edital; 

8.2. Arcar com todas as despesas, direta ou indiretas para o cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicionais a Contratante; 

8.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Contratante, em decorrência 

de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços; 

8.4. Responsabilizar-se por impostos, emolumentos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais e seguros de acidentes pessoais, resultantes da 

execução dos serviços; 

8.5. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o processo da 

contratação; 

8.6. Reparar, corrigir ou substituir todo e qualquer produto que apresentar defeito 

ou que estiver em desacordo com as especificações; 

8.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, 

durante a execução dos serviços; 
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8.8. Possibilitar o atendimento preferencial a Contratante, bem como praticar os 

demais atos pertinentes, a fim de promover a prestação dos serviços contratados de 

forma eficiente; 

8.9. Emitir Nota Fiscal discriminada dos serviços executados; 

8.10. Não substabelecer a outrem, no todo ou em parte, os serviços pactuados; 

8.11. Empregar, na execução dos serviços, profissionais especializados e experientes; 

8.12. Dispor em seu nome e sob sua responsabilidade, empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e 

quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer 

solidariedade da Contratante; 

9 - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. A entrega do combustível (óleo diesel S10) será acompanhada e fiscalizada por um 

representante do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, devidamente 

designado para esse fim, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando 

comprovado o fiel e correto fornecimento de cada produto solicitado para fins de 

pagamento. 

9.2. O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá poderá rejeitar no todo ou 

em parte o diesel S-10 fornecidos caso estejam em desacordo com o previsto neste 

Edital. 

9.3. O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá por intermédio do Fiscal do 

Contrato comunicará a licitante vencedora, por escrito, as deficiências que porventura 

verificadas na entrega dos materiais para imediata correção, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

9.4. A presença da fiscalização do Instituto não elide nem minimiza a responsabilidade 

da licitante vencedora. 

9.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do óleo diesel S-10 

deverão ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem ônus para o 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá. 

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

10.1. O licitante vencedor deverá fornecer o objeto licitado de forma continua e 

ininterrupta, de acordo com as solicitações do HEMOAP, através de ticket 

devidamente autorizada para o abastecimento. 

10.2. Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente pelo servidor do 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá ou Comissão designados pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ou 

contestar o recebimento, no prazo de até 2 (dois) dias contados do recebimento da 

comunicação escrita encaminhada pela licitante vencedora ao Instituto de 

Hematologia e  Hemoterapia  do Amapá. 

10.3. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo servidor do Serviço de 

Administração Geral-SAG ou Comissão designados pela autoridade competente, 
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mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de até 2 (dois) dias, necessários à observação, ou à vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 

8.666/93. 

10.4. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem 

recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e 

atestada sua conclusão pelo Fiscal do Contrato. 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil.  

12 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO  

12.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na 

conta corrente da Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme art.40, inciso 

XIV, alínea “a”, da Lei nº8.666/93, após a entrega do combustível, acompanhado da 

respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo duas vias ou somente depois de 

resolvido todas as irregularidades, que por ventura, vierem a ocorrer durante a 

aquisição do referido objeto. 

12.2. A Entrega do combustível (óleo diesel S-10) será feita conforme estipulado neste 

Termo de Referência. 

12.3. A Administração não receberá combustível fornecidos em desacordo com este 

Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e 

neste Termo. 

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 

dos preços ou correção monetária. 

12.5. Os pagamentos, só serão realizados após a comprovação de regularidade da 

Contratada junto a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS e da Fazenda 

Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório. 

12.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento dos 

bens, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes 

pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na 

forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de 2004. 

12.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Administração do 

HEMOAP não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 

a taxa de atualização financeira devida pela licitante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 
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EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644 

365          365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

12.8. Conforme Decreto Estadual n.1278/11, no momento da liquidação da despesa, a 

Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas 

certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 

previdenciárias e trabalhistas; 

12.9. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

procrastinação em apresentá-los será causa de rescisão do contrato. 

12.10. É condição para o processamento do pagamento a apresentação, por parte da 

empresa, da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente 

prestado(s), acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto ao 

fiscal designado pelo Diretor-Presidente do hemocentro, para sua devida 

certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Decreto Estadual 

nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011, em seu art. 7º, inciso I, alíneas “c”. 

13 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, ficando 
assegurada à CONTRATADA e à CONTRATANTE, na forma do Art. 65, inciso II da Lei 
8.666/93, a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro do contrato;  

13.2. O percentual de desconto ofertado na licitação e incidente sobre o preço médio 
mensal da Agencia Nacional do Petróleo – ANP não sofrerá alteração;  

13.3. Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob os ditames 
legais contidos no §1º do art. 57 da Lei 8.666/93, obedecendo-se as prescrições na 
referida Lei.  

13.4. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, 
taxas, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias a 
perfeita conclusão do objeto licitado que por ventura venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre a prestação dos serviços. 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 - Sanções relativas à licitação: 

14.1.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
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documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com 

a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

garantido o direito à ampla defesa; 

14.1.2. Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na 

fase de licitação, sobre o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no 

prazo de 10 (dez) dias após notificação, nos seguintes termos: 

a) Multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações a seguir: 

aquele que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação 

exigida no Edital; não assinar o Contrato, ou deixar de retirar o instrumento 

equivalente; e não mantiver a proposta; atrasos injustificados na execução do 

contrato. 

b) Multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das infrações a 

seguir: aquele que fizer declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou cometer 

fraude fiscal. 

14.2 - Sanções relativas ao Contrato: 

14.2.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 

prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

14.2.2 – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

14.2.3 - Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil 

S/A, por meio de Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas 

pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da 

notificação: 

a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência de 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução 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% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

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

d) As multas por execução contratual imperfeita terão a seguinte gradação: 

Grau Correspondência 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 
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06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais. 
06 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento. 
05 

03 
Manter empregados sem a qualificação exigida para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia. 
03 

04 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, por empregado e por 

ocorrência. 
01 

05 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia. 
02 

06 
Utilizar dependências do hemocentro e suas unidades vinculadas para fins 

diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 
04 

Para os itens seguintes, deixar de: 

07 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 02 

08 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades, por funcionário e por dia. 
01 

09 Deixar de cumprir os prazos para realização dos serviços e entrega, por dia. 04 

10 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em 

lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 

que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência. 

02 

11 
Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, por item e por ocorrência. 
01 

12 

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

14.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, no caso de falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude 

fiscal. 

14.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. 

14.4. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou 

insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente e judicialmente. 

14.5. Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato 

da contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, 

ou recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato em até 05 

(cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra CONTRATADA, 

sucessivamente desde que respeitada à ordem de classificação da licitação para, após 

comprovados os requisitos habilita tórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 
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15 - RESCISÃO 

15.1. Consoante o previsto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o contrato 

poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas no artigo 78, 

incisos I a XII e XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à 

CONTRATADA, o direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades 

pertinentes; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;  

c) Judicialmente, nos termos da Lei. 

16 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. O HEMOAP poderá realizar diligência nas instalações da Contratada, com vistas a 

verificar a veracidade das informações prestadas. 

16.2. Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas 

especificações sem autorização expressa da contratante. 

17 – DO FORO 

17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do cumprimento do 

referido contrato, os contratantes deverão eleger o Foro da Comarca de Macapá, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Macapá-AP, 16 de outubro de 2018. 

 
Maria de Lourdes Asevedo Souza 

Chefe do Serviço de Administração Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA PREÇOS 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ___________________________________________________ 

CGC/CNPJ:___________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 

Fone/Fax: _________________________E-mail: ___________________________________ 

BANCO:______________ AGÊNCIA Nº:___________ CONTA CORRENTE Nº:_____________ 

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE: ___________________________________________________________ 

CPF Nº: ___________________ CI N:____________________________________________ 

 Apresentamos nossa proposta para fornecimento de COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S10, 

objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2018-Registro de Preços NºXXX-CPL/HEMOAP, 

conforme quantidades e especificações abaixo: 

Item 
Especificação  
do Produto 

Und. 
Registro 
Anvisa 

Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Óleo Diesel S-10 Litros xxxxx 13.000 xxxxx xxxxx 

Valor Total R$  

Declaro-me ciente de que: 

O critério de julgamento será o de menor preço por lote. 

O prazo de entrega é de: ____ dias (até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da 

Nota de Empenho e assinatura do Contrato). 

A validade da proposta é de: 60 (sessenta) dias (mínimo) a contar da data de abertura da 

licitação. 

O prazo de garantia/validade dos produtos é de: ____ meses (no mínimo de 12 meses) 

 

Local e data 

________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 

 

 

ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 
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Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.___________________, 

estabelecida no endereço ______________________________________, forneceu para esse 

Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) materiais:  

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, 

nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou 

tecnicamente.  

  

 

Local e data. 

 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo 

  

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

  

  

A empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 

____________________, declara à Hemocentro do Estado do Amapá, para fins de 

participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO   N. 

XXX/2018-CPL/HEMOAP - REGISTRO DE PREÇOS NºXXX-CPL/HEMOAP, cumprir plenamente 

todos os requisitos de habilitação, nos termos do Artigo 4º, inciso VII da Lei n. 10.520/2002 e 

do item 12 do Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.   

     

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

  

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

Pregão Eletrônico N.XXX/2018-CPL/HEMOAP 

Processo nº 18.000.080/2018-DAF/SAG/HEMOAP 

 

 

A EMPRESA ____________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob 

nº _________________, com sede Rua/Av. _________________________, nº _______, Bairro 

________________, Cidade _________________, UF ______, CEP _____________, em 

conformidade com o disposto no Art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação 

para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as 

ocorrências posteriores. 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

  

  

Declaramos ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, referente ao edital do 

Pregão Eletrônico Nº XXX/2018-CPL/HEMOAP - REGISTRO DE PREÇOS NºXXX-CPL/HEMOAP, 

que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1998 (Lei n.9.854/99).  

  

  

 

   

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

 

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

  

 (representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da empresa: 

(empresa licitante), inscrita no CNPJ nº. ______________________, doravante denominada 

licitante, para fins do disposto no item 12 do Edital do Pregão Eletrônico Nº XXX/2018-

HEMOAP - SRP NºXXX-CPL/HEMOAP, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

CPB, que:  

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.º XXX/2018 -HEMOAP - 

SRP NºXXX-CPL/HEMOAP, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, 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 XXX/2018-HEMOAP - SRP NºXXX-CPL/HEMOAP, por qualquer meio ou qualquer 

pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 

NºXXX/2018-HEMOAP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº XXX/2018-HEMOAP - SRP NºXXX-

CPL/HEMOAP; 

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/2018-HEMOAP - SRP 

NºXXX-CPL/HEMOAP; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 

NºXXX/2018-HEMOAP - SRP NºXXX-CPL/HEMOAP, não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato do Pregão Eletrônico NºXXX/2018-HEMOAP - SRP NºXXX-CPL/HEMOAP antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 

NºXXX/2018-HEMOAP - SRP NºXXX-CPL/HEMOAP 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.  

 Local, ______ de ____________________ de ______. 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. XXX/2018-CPL/HEMOAP - SRP NºXXX/2018 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018 REGISTRO DE PREÇOS eventual aquisição de 

COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10). 

PROCESSO N.º 18.000.080/2018-CPL/HEMOAP 

Aos ____ dias do mês de __________ do ano de dois mil e dezoito, O GOVERNO DO ESTADO 

DO AMAPÁ, por intermédio do INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 

(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/n, nesta cidade 

de Macapá, Estado do Amapá, CNPJ N.01.762.561/0001-90, neste ato representado neste ato 

representado por seu Diretor Presidente, __________________________________, 

portadora da Carteira de Identidade RG nº ________________, CPF nº ________________, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº _________, resolve, nos termos das 

Leis N.8.666/1993 e N.10.520/2002, Decretos Nº3.182/2018 e N. 5.450/2005, e Lei 

Complementar nº 123/2006, em face da Licitação nº XXX/2018-HEMOAP, modalidade 

PREGÃO, forma ELETRÔNICA, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para 

registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições: 

1 - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 13.000 (treze mil) 

LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, mediante REGISTRO DE PREÇOS, em 

atendimento as necessidades do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - 

HEMOAP, conforme especificações técnicas e quantitativas estabelecidas no Termo de 

Referência – Anexo I do Edital. 

2 - DA EMPRESA REGISTRADA 

2.1. Empresa Adjudicatária: __________, CNPJ nº __________, com sede no __________, 

telefone nº ________, fax nº ________, representada por seu ____________________, 

Senhor _________________, RG nº ___________________, CPF nº ____________________. 

3 - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Instituto de Hematologia e 

Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, que exercerá suas atribuições por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

4 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas 
as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
4.2.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
4.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original do sistema licitações-e. 
4.5.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o hemoap gerenciador poderá conforme Art. 20, inciso I e 
II do Decreto Nº 3.182/2016. 
4.5. Os preços a serem registrado corresponde à especificação abaixo: 
 

Item Especificação do Produto Und 
Registro  

Anvisa 
Quant. Valor Unitário 

Valor  

Total 

01 Óleo Diesel S-10 Litros  xxxxx 13.000 xxxxx Xxxxx 

5 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO 

5.1. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado 

para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no 

instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração. 

5.2. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

5.2.1. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

validade desta Ata de Registro de Preços. 

5.3 A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o 

combustível, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência e na 

proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições 

do Edital. 

5.5. A Nota de Empenho substituíra o instrumento contratual, conforme disposto no art. 62, 

da Lei Nº 8.666/1993. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações da HEMOAP (órgão gerenciador), além das especificadas no 

Edital de Licitação Nº XXX/2018-HEMOAP e em seus anexos: 
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6.1.1.  Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que 

solicitado, da empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, 

obedecendo aos quantitativos definidos no Edital de Licitação NºXXX/2018-HEMOAP; 

6.1.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de entrega, mediante o seu envio por meio 

de fax a ser repassado ou retirado pessoalmente pela contratada; 

6.1.3. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

equipamentos; 

6.1.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados; 

6.1.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados 

e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de 

Preços. 

6.2. Constituem obrigações da empresa registrada, além das discriminadas no Edital de 

Licitação Nº XXX/2018-HEMOAP: 

6.2.1. Assinar esta ata, nos prazos determinados; 

6.2.2. Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de 

preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente ajuste; 

6.2.3. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se 

vencidas; 

6.2.4. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: 

endereços, telefones, fax, e-mail, entre outros. 

7 - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, em até 30 

(trinta) dias, conforme art.40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº8. 666/93 da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do Contrato, 

observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

7.2. A Contratada deverá encaminhar, juntamente com o material, a Nota Fiscal/Fatura em 

nome da Contratante, descontadas quaisquer eventuais glosas de valores, a fim de que sejam 

adotadas as medidas afetas ao pagamento. 

7.3. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o 

cumprimento definitivo do serviço por este Hemocentro. 

7.4. O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deverá 

ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada por 

ocasião da licitação, e na Nota de Empenho.  

7.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a 
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partir da sua reapresentação e novo “atesto”. 

7.6. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

7.7. A Contratada indicará na Nota Fiscal/Fatura o nome do Banco e o número da agência e da 

conta corrente para efetivação do pagamento. 

7.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da 

despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 

necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o HEMOAP. 

7.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

7.10. A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 

correspondente a ocorrência. 

7.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

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

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e  

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  

          365          365  

TX = Percentual da taxa anual = 6%  

7.12. Conforme Decreto Estadual n.1278/11, no momento da liquidação da despesa, a 

Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que 

se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; 

7.13. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

procrastinação em apresentá-los será causa de rescisão do contrato.  

8 - DA REVOGAÇÃO DA ATA E CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preço; 
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8.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável;  

8.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

8.2. O cancelamento de registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.1, será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

9 - DA VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 
1993, contados a partir da publicação do Extrato no Diario Oficial do Estado. 
9.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1. A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, 

inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado, às sanções previstas na Lei N. 

10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do HEMOAP, conforme a 

gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos 

danos porventura causados à Administração, e das cabíveis cominações penais, na forma 

descrita no Edital de Licitação Nº XXX/2018-HEMOAP. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para o 

registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para o HEMOAP 

obrigação de solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de 

estimativa de consumo indicada no Edital de Licitação Nº XXX/2018-HEMOAP. 

11.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas 

obrigações para com o HEMOAP, nos termos do Edital de Licitação Nº XXX/2018-HEMOAP e 

da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as 

partes, para todos os fins. 

11.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto Nº3.182/2016. 

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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11.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, 

na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

11.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta 

ata, independentemente de transcrição: 

11.6.1. Edital de Licitação N. XXX/2018-HEMOAP; 

11.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação Nº XXX/2018_-

HEMOAP; 

12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do Pregão. 

12 - DO FORO 

12.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

13 - DA PUBLICIDADE 

13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa 

Oficial do Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 

13.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em 03 (três) 

vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

Macapá-AP, ____ de _________ de 2018. 
 
Órgão gerenciador: 

________________________________________ 
Dr. José Sávio Santos Ferreira Filho 

Diretor-Presidente 
Decreto N.1127/2018 

Instituto De Hematologia e Hemoterapia do Amapá 
  
Pela empresa adjudicatária:  

_______________________________________ 
Representante legal da empresa 

Testemunhas: 
1.________________________________ 
NOME: 
CPF: 
2.________________________________ 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: XXX/2018/HEMOAP 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

XXXXXXXXXXXXXX, N. XXXXXXX QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E 

HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - HEMOAP, E A 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de 2018, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 

Amapá, sediada a Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/n, Bairro: Centro, Macapá/Amapá, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Presidente, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, RG n.xxxxxxxxxxx CPF: xxxxxxxxxxxxxxx, e a firma xxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF 

n.xx.xxx.xxx/xxxx-xx, estabelecida no xxxxxxxxxxxxxxxxx, em xxxxxxxxxxxx, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

(nacionalidade), RG xxxxxxx, CPF xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, celebram o presente Contrato. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. A lavratura do presente contrato tem por fundamento legal a Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, Decreto N. 5.450/05, Decreto Nº 10.520/2000, Decreto Estadual n. 3.182/2016, 

os termos do Edital do Pregão N. XXX/2018-CPL/HEMOAP, o que consta nos autos do 

Processo N.18.000.080/2018-HEMOAP, ao qual se vincula, e às CLÁUSULAS e CONDIÇÕES 

aqui estabelecidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE 13.000 (treze mil) LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, 

conforme quantitativo e especificações constante no Anexo I deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1. O valor total deste contrato é de R$XXX.XXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA E  DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. A despesa decorrente deste contrato correrá, no exercício de 2018, à conta da seguinte  

classificação: Programa Trabalho: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Fonte: xxxxx, Natureza de Despesa: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O prazo para o inicio do fornecimento será a contar do recebimento da nota de 

empenho. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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6.1. Fornecer à licitante vencedora todas as informações relacionadas ao objeto licitado; 

6.2. Designar servidor para exercer o recebimento do combustível e atestar a Nota 

Fiscal/Fatura; 

6.3. Notificar por escrito a licitante vencedora, a respeito de qualquer irregularidade 

constatada no combustível; 

6.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa; 

6.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela licitante vencedora. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Caberá à Contratada, além das responsabilidades decorrentes das normas vigentes, 

cumprir fielmente os serviços conforme estabelecido neste Edital; 

7.2. Arcar com todas as despesas, direta ou indiretas para o cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus adicionais a Contratante; 

7.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Contratante, em decorrência de sua 

culpa ou dolo, na execução dos serviços; 

7.4. Responsabilizar-se por impostos, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais e seguros de acidentes pessoais, resultantes da execução dos serviços; 

7.5. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o processo da contratação; 

7.6. Reparar, corrigir ou substituir todo e qualquer produto que apresentar defeito ou que 

estiver em desacordo com as especificações; 

7.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a 

execução dos serviços; 

7.9. Possibilitar o atendimento preferencial a Contratante, bem como praticar os demais atos 

pertinentes, a fim de promover a prestação dos serviços contratados de forma eficiente; 

7.10. Emitir Nota Fiscal discriminada dos serviços executados; 

7.11. Não substabelecer a outrem, no todo ou em parte, os serviços pactuados; 

7.12. Empregar, na execução dos serviços, profissionais especializados e experientes; 

7.13. Dispor em seu nome e sob sua responsabilidade, empregados necessários à perfeita 

execução dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e quaisquer outros, em 

decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da Contratante; 

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E PRAZOS 

9.1. A entrega, recebimento e prazos encontra-se elencados no edital e no termo de 

referencia. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, em até 30 

(trinta) dias, conforme art.40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº8.666/93 da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do Contrato, 

observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
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10.2. A Contratada deverá encaminhar, juntamente com o material, a Nota Fiscal/Fatura em 

nome da Contratante, descontadas quaisquer eventuais glosas de valores, a fim de que sejam 

adotadas as medidas afetas ao pagamento. 

10.3. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o 

cumprimento definitivo do serviço por este Hemocentro. 

10.4. O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar 

deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada 

por ocasião da licitação, e na Nota de Empenho.  

10.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a 

partir da sua reapresentação e novo “atesto”. 

10.6. A devolução da Nota Fiscal/Fatura  não aprovada, em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

10.7. A Contratada indicará na Nota Fiscal/Fatura o nome do Banco e o número da agência e 

da conta corrente para efetivação do pagamento. 

10.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstancia que desaprove a liquidação 

da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o HEMOAP. 

10.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços. 

10.10. A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 

correspondente a ocorrência. 

10.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

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

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e  

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  

          365          365  

TX = Percentual da taxa anual = 6%  
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10.12. Conforme Decreto Estadual n.1278/11, no momento da liquidação da despesa, a 

Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que 

se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; 

10.13. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

procrastinação em apresentá-los será causa de rescisão do contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

11.1. As penalidades são as mesmas elencadas no edital e termo de referencia. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

12.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei n.8.666/93. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motiva dos nos autos do processo, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 

12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou 

12.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos 

previstos no Artigo 65 da Lei N.8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

O Foro do contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Amapá, excluído qualquer 

outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em ___ (___) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos Contraentes, na 

presença das duas testemunhas abaixo assinado, que a tudo assistiram.   

Macapá-Amapá, ____ de ____________ de 2018. 

 

CONTRATANTE                                                  CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

CI: 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

CI: 
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