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Tipo: Menor Preço Por Item. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 

A PARTIR de 08h00min DO DIA 

18/06/2018. (Horário de 

Brasília) 

TERMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO 

DAS PROPOSTAS: 

DIA 02/07/2018, às 13h30min. 

(Horário de Brasília). 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

DIA 03/07/2018, às 08h00min. 

(Horário de Brasília). 

 

 

ABERTURA DO CERTAME: 

DIA 03/07/2018, às 10h00min. 

(Horário de Brasília). 

A participação neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico e digitação da senha privativa da 

licitante e subsequente encaminhamento da proposta inicial de 

preços, a partir da data da liberação do Edital até o horário 

informado no referido Edital. 

Endereço 

Eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br 

Pregoeiro e  

Equipe de 

Apoio 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 2925 D, Bairro: Santa Rita - 

CEP: 68.901-283 - Macapá-AP. 

Tel: (96) 3312-1022. 

e-mail: cpl@procon.ap.gov.br  

     INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AP 

CPL/PROCON-AP 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 001/2018-CPL/PROCONAP 

PROCESSO Nº 25.000.026/2018.  

LICITAÇÃO Nº 723911 (licitacoes-e) 

Objeto 

Registro de Preços para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO GRÁFICOS E 

SERIGRÁFICOS, E CONFECÇÃO DE UNIFORMES para atender a 

demanda do PROCON/AP, conforme especificações constantes 

no Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente 

Edital. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl@procon.ap.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP/PROCON-AP Nº 001/2018 – 

CPL/PROCON-AP 

Proc. nº 25.000.026/2018. 

 

  O Instituto de Defesa do Consumidor PROCON/AP, por intermédio 

desta Pregoeira subscrita, designado pela Portaria nº 001/2018-

PROCON/AP, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com vista à formação de 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS E 

CONFECÇÃO DE UNIFORMES tendo como critério de julgamento menor 

preço por ITEM, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, 

através do site www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. O 

procedimento licitatório obedecerá às disposições do art.37, inciso 

XXI da Constituição Federal, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto nº 8.538, de 

06/10/2015, Lei Complementar Estadual nº 108, de 08/01/2018, Lei 

Complementar Estadual nº. 044, de 21/12/2007, Decreto Federal n.º 

5.450/2005, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 

3.182/2016, e da Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do 

Consumidor (L8078 - CDC), e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, 

de 21/06/1993, legislação correlata e demais exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 Abertura das propostas: dia 03/07/2018 Horário: 08hr00min 

(horário de Brasília) 

 Início da sessão de disputa de preços: dia 03/07/2018.  

 Horário: 10h00min (horário de Brasília). 

 Licitação Nº 723911 (licitacoes-e) 

 Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a formação de REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE 

UNIFORMES, para atender a demanda do PROCON/AP, conforme condições, 

especificações e quantitativos constantes no Anexo I – termo de 

Referência – que integra o presente Edital, independente de 

transcrição. 

1.1.1. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços para 

este procedimento, conforme previsão do inciso I do art. 3° do 

Decreto Estadual n.º 3.182, de 02 de setembro de 2016.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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1.1.2. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada 

em rigorosa observância ao Termo de Referência, anexo I deste 

Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam.  

 

1.2. O Termo de Referência (Anexo I deste Edital), informa a 

expectativa da aquisição dos materiais, conforme a demanda 

requisitada do órgão contratante.  

1.3.  As licitantes deverão cotar, em suas propostas, a quantidade 
estimada para cada ITEM, conforme descrito no Termo de Referência – 

Anexo I deste Edital. 

1.3.1. As quantidades previstas no presente edital são estimativas 

máximas, para um período da assinatura da ata, e o órgão demandante 

se reserva o direito de adquirir em cada item, quantitativo que 

julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de 

adquirir algum item especificado. 

1.4. O Registro de Preços será formalizado após a homologação da 
Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Anexo 

VII, deste Edital. 

1.4.1. Durante a validade do Registro, a Licitante vencedora não 

poderá alegar indisponibilidade do objeto ofertado, sob pena de lhe 

serem aplicadas as Penalidades previstas neste Edital. 

1.5.  A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura 

contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

disposições contidas no Edital, seus Anexos e nas propostas 

apresentadas. 

1.6. O PROCON/AP, através do Sistema de Registro de Preços, é o 

órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços (ARP) dele decorrente, independente de consumo 

próprio. 

1.7.  A existência de preços registrados não obriga a Administração 

Pública a proceder às contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a compra 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro, a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do 

Decreto Estadual n.º3.182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei 

n.º8.666/93) 

1.8. Em caso de discordância existente entre as especificações 

deste objeto descritas no www.licitacoes-e.com.br e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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SEÇÃO II - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.                                                            

2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início 

com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da 

etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo 

discriminados: 

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

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 18/06/2018 às 08h: 00min até o 

dia 02/07/2018 às 13h30min; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00 do dia 03/07/2018; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 

03/07/2018.  

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) 

pregoeiro (a) em contrário. 

 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e 

durante a sessão pública observarão para todos os efeitos, o 

horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e 

registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. (§7° do art. 18 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007) 

SEÇÃO III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital de 

Pregão, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos 

contratos e notas de empenho, observados as condições estabelecidas 

no processo licitatório. 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária 330201 – INSTITUTO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR –PROCON/AP.  

Função: 1.33- Administração 

Subfunção: 201- Administração Geral 

Programa: 14.122 

Projeto/Atividade: Atividade 

Fonte de Recurso: 101 e 240 

Natureza da Despesa: 33.90.39 

Classificação 

Orçamentária: 

33.90.39 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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SEÇÃO IV – DO ÓRGÃO EXECUTOR  

4.1., localizada na Av. Padre Julio Maria Lombaerd 2925 D – Bairro: 

Santa Rita CEP: 68.901-283 - Macapá-AP, Tel: (96) 3312-1022, e-

mail: cpl@procon.ap.gov.br. 

 

SEÇÃO V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

Em observância a lei Complementar Estadual n° 108/2018, que 

regulamenta o Tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado 

para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte este procedimento 

licitatório será realizado com a participação e preferência para 

contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte dentro dos 

limites estabelecidos. 

 

5.1.1. 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.  

 

5.1.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas 

neste Edital.  

 

5.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em 

participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também 

deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 

receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

5.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela 

efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou da Escola de Administração Pública do Amapá 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

 

5.5. Não poderão participar deste Pregão: 

5.5.1. Empresa suspensa de contratar com esta AUTARQUIA em 

cumprimento de alguma irregularidade cometida anteriormente; 

 

5.5.2. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

5.5.3. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão. 

 

mailto:cpl@procon.ap.gov.br
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5.5.4. Empresa que se encontrem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação. 

 

5.5.5. Servidores deste PROCON/AP responsáveis por esta Licitação, 

na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

 

SEÇÃO VI - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1. Poderão participar deste Pregão, as interessadas cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto deste certame, atendam às 

condições exigidas neste Edital e nos seus anexos, inclusive, 

quanto à documentação requerida para sua habilitação, consignadas 

na seção XVI, e, estejam previamente credenciadas no Sistema 

Licitacoes-e.com.br, por meio do site www.licitacoes-e.com.br, para 

acesso ao sistema eletrônico.  

 

6.1.1 A licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o 

pleno conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação e 

que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 

Edital, como requisito para participação no pregão eletrônico; 

 

6.1.2. Consideram-se Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) aptas à participação no presente certame, aquelas que 

preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal 

n.º 123/2006. 

  

6.2.  Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte nesta licitação, nos termos do art. 3º, incisos I e 

II, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  

 

6.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 

ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).  

 

6.2.2. Empresa de Pequeno Porte– o empresário, a pessoa jurídica, 

ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 

mil reais).  

 

6.2.3. Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas 

previsto na Lei Complementar n.º123/2006, incluído o regime de que 

trata o art. 12 do mesmo diploma legal, para nenhum efeito legal, a 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP): 

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no 

País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art12
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c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita 

como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba 

tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei 

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei 

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de 

outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

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

consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e 

de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 

financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 

câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e 

de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma 

de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 

(cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações; 

K)cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o 

contratante do objeto, relação de pessoalidade, subordinação e 

habitualidade.  

6.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá 

apresentar, juntamente com a documentação solicitada na seção XVI, 

as seguintes declarações:  

6.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A não manifestação 

de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, 

implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, 

essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos 

na Lei supramencionada, conforme modelo contido no Anexo III deste 

Edital; 

6.3.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei n.º8.666/93, de 

acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital; 
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6.3.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, 

a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII artigo 7° da Constituição Federal, e inciso V do artigo 27 

da Lei n.º8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro 

de 1999, conforme o modelo contido do Anexo V deste Edital; 

6.3.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 

estabelecido na Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o modelo do Anexo 

VI deste Edital.  

6.4. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência 

eletrônica, através do qual serão feitas preferencialmente as 

comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo 

atualizado e verificá-lo periodicamente. 

6.4.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para 

efeitos de contagem de prazos para todos os fins deste edital, bem 

como do contrato, conforme o caso. 

6.5.  A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao 

cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas 

neste Edital.  

6.5.1. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE 

caracteriza crime previsto no artigo 299 do Código Penal, 

sujeitando-se ainda às sanções previstas no Decreto nº 5.450/2005.  

 

6.6.  É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, 

das empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a 

seguir: 

6.6.1.  Que se encontre em situação de falência, dissolução ou 

liquidação; 

6.6.2. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

6.6.3.  Que estejam suspensas temporariamente de participar de 

licitações ou impedidas de contratar quando a penalidade foi 

aplicada pela Secretaria de Estado da Administração, com fundamento 

no art.87, III, da Lei n.° 8.666/93; 

6.6.4.  Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração 

Pública, com fundamento no art.87, IV da Lei n.° 8.666/93 e, caso 

participem do processo licitatório, estarão sujeitas às penalidades 

previstas no art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal. 

6.6.5.  Que estejam impedidas de participar de licitações ou de 

contratar quando a penalidade for aplicada por órgão ou entidade da 

Administração Pública Estadual, com fundamento no art. 7°, da Lei 

n.° 10.520/2002; 
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6.6.6.  Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

6.6.7. Que possuam em seu contrato social ou documento equivalente, 

finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste Pregão; 

6.6.8. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93; 

6.6.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 

legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum. 

6.7. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar 

mais de uma licitante na presente licitação.  

6.8. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as 

exigências deste Edital.  

6.9.  A licitante arcará integralmente com todos os custos de 

preparação e apresentação de sua proposta, independente do 

resultado do procedimento licitatório.  

6.10.  A participação no certame implica aceitar todas as condições 

estabelecidas neste Edital.  

6.11.  Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

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

6.11.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor. 

SEÇÃO VII - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, 

dentre outras, as seguintes atribuições:  

 

a) coordenar o processo licitatório e conduzir 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) desclassificar propostas quando for o caso, motivando seu ato; 

  

e) conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à 

escolha da proposta do lance de menor preço;  

 

f) verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que 

apresentar a proposta de menor preço classificada;  
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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.  

 

7.2. O Órgão executor do certame será o PROCON-AP. 

 

SEÇÃO VIII – DO ENVIO DA PROPOSTA  

8.1. Em relação ao envio da proposta, a licitante deverá, 

exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, Sistema Licitacoes-

e.com.br, no site www.licitacoes-e.com.br, efetivar o login, 

através de sua senha privativa, e acessara Aba "Fornecedores”, 

ícone “Área da Licitante” e, subsequente, encaminhar a proposta de 

preços, na aba "pregão", opção "lançar proposta", com as 

observações das condições definidas nesta seção, até a data e 

horário, marcados para a abertura da sessão, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

8.1.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com os Anexos I e 

II deste Edital; 

8.1.2. Caso a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Micro 

empreendedor Individual apresente restrições na documentação 

relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no 

campo próprio do Sistema, que atende às demais exigências da 

habilitação em caso de convocação para assinatura do futuro 

contrato, devera sanar tal inadimplência com prazo estabelecido no 

art. 43 § 1. LC 123/06, LC Estadual N°. 108/2018 art. 26 § 2º, A 

não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1
o
 deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

8.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente encaminhada.   

8.3.  A inclusão de propostas compreende três etapas:  

8.3.1. A primeira etapa, caso a licitante goze dos benefícios 

concedidos pela LC n.º 123/06 e LC Estadual N°. 108/2018 deverá 

declarar se é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, informando 

em seguida se possui ou não restrição de documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal. Esta etapa finaliza 

com o Aceite do Termo de Credenciamento, documento que permite 

identificar qual usuário está operando o Sistema; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.3.2. A segunda etapa consiste na Declaração de Cumprimento dos 

Requisitos de Habilitação, com o Aceite do Termo de Habilitação; 

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

8.4.   Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, a licitante 

deverá: 

a) Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

total para cada ITEM, expresso em real, devendo estar incluídos 

todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da 

licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, 

garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto licitado, constantes da proposta. 

b) Descrever detalhadamente o objeto, de acordo com as 

exigências discriminadas no Termo de Referência, anexo I deste 

Edital, devendo indicar além da marca quando necessario, 

fabricante, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, podendo 

ainda complementar as informações com prospecto, folders e 

catálogos ou similares, encaminhando via sistema através de 

arquivos (documentos), anexos à proposta. 

8.5.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta 

vinculam o fornecedor registrado.  

8.5.1. Não será aceita oferta de objeto com especificações 

diferentes das indicadas no Termo de Referência, anexo I deste 

Edital, salvo se o produto for similar, equivalente ou de melhor 

qualidade. 

 

8.5.1. Não serão aceitas, para efeito de classificação das 

propostas, as expressões: “conforme edital”, “conforme 

especificações do edital” ou outra semelhante.  

8.6. O preço proposto deverá atender às especificações e 

quantidades discriminadas no Termo de Referência, anexo I deste 

Edital, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do 

objeto; 

8.7. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda 

corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a 

vírgula. 

8.8. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de sua apresentação. 

8.9. As garantias dos produtos consistem na prestação, pela 

Licitante, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 

11/9/1990, e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), bem 

como dos encargos previstos à Licitante neste Edital e seus anexos.  
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8.10. A Licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo, como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.11. É vedada a inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outros 

elementos indicativos nas propostas ofertadas ou em seus 

respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a identificação da 

licitante que a apresentou, implicando em desclassificação da 

proposta, impedindo a continuidade da participação no procedimento 

licitatório. 

8.12. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, 

incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico ou de eventual desconexão. A CPL/PROCON-AP não será 

responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 

8.13. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas 

pela proponente no ato do envio de sua proposta. 

8.14. A licitante declarada vencedora deverá enviar, juntamente com 

os documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos 

valores finais ofertados durante a sessão do pregão. 

8.15. Após a adjudicação será dado prazo de 2 (dois) dias uteis 

para apresentação dos envelopes proposta reajustada e documentos de 

habilitação presentes neste Edital seja via SEDEX ou entrega in-

loco no endereço deste PROCON/AP sito Av. Padre Júlio Maria 

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

 

SEÇÃO IX – DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo (a) 

Pregoeiro (a), ocorrerá na data e na hora indicadas no item 2.1 

deste Edital e seus anexos, no sítio www.licitacoes-e.com.br, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas. 

9.2. A comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, no campo 

próprio do sistema eletrônico. Ressalte-se que, no ambiente 

eletrônico da sala de disputa, a permissão para envio de mensagem é 

dada somente ao (a) Pregoeiro (a).  

9.3. Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.4. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada e 

imediatamente disponibilizada na internet pelo Sistema, para acesso 

livre. 

9.4.1. Na Ata da Sessão Pública será consignada a existência ou não 

de recursos interpostos. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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SEÇÃO X – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

 

10.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

10.2.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 

 

10.2.2. Não apresentem os requisitos técnicos exigidos no Anexo I – 

Termo de Referência – deste Edital; 

 

10.2.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis, 

considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para 

a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida; 

 

10.2.4. Não venham comprovar sua exequibilidade, especialmente em 

relação ao preço e a produtividade apresentada.  

 

10.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 

os participantes. 

 

10.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas 

classificadas pelo (a) pregoeiro (a), sendo que somente estas 

participarão da fase de lance. 

 

SEÇÃO XI – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

 

11.1.2. Assim como as propostas, os lances serão ofertados, pelo 

VALOR TOTAL DO ITEM. 

 

11.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando 

o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas 

no Edital.  

 

11.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

 

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar.  
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11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão 

informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação da licitante.  

  

11.6. Prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar, em 

havendo dois ou mais lances de igual valor. 

  

11.7. Ao formular seu lance, a licitante deverá evitar que os 

valores unitários e totais extrapolem o número de 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o (a) Pregoeiro (a) 

estará autorizado (a) a adjudicar o objeto realizando 

arredondamentos a menor, no valor cotado. 

 

11.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito 

de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 

  

11.9. Durante a fase de lances, o Pregoeiro (a) poderá excluir, 

justificadamente, lance cujo valor seja simbólico, irrisório ou de 

valor zero.   

 

11.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por 

decisão do (a) Pregoeiro (a). O sistema eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

 

11.11. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o 

valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar 

outros lances, valerá o último lance por ela ofertada, para efeito 

de ordenação das propostas.  

 

11.12. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate 

será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:  

 

11.12.1. Produzidos no País;  

 

11.12.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

  

11.12.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

  

11.13.  Persistindo o empate, o critério de desempate será o 

sorteio, em ato público para o qual as licitantes serão convocadas, 

vedado qualquer outro processo. 
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11.14. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa 

competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta da licitante mais bem classificada.  

 

11.14.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 

prejudicará o resultado do certame em relação a licitante mais bem 

classificada. 

 

11.15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, a 

classificação no sistema far-se-á pela ordem crescente dos preços 

ofertados. 

 

11.16. Se, após o término da fase competitiva, o licitante 

solicitar pedido de desclassificação de sua proposta ou lance, 

poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento 

do art. 7º da Lei nº 10.520/02, para apuração da sua 

responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência 

ou não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, 

ainda, as sanções administrativas previstas neste Edital. 

 

 

SEÇÃO XII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE  

12.1. Após a fase de lances, se a proposta melhor 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 melhor 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

12.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 

proposta de preço inferior à do licitante melhor classificado e, se 

atendidas às exigências deste edital, ser contratada; 

12.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno 

porte melhor classificada, na forma da subcondição anterior, e, 

havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no 

caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

12.1.3.  A licitante convocada que não apresentar proposta dentro 

do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá o 

direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 

12.1.4.  Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta 

seção, o procedimento licitatório prossegue com os demais 

licitantes. 
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SEÇÃO XIII– DA DESCONEXÃO DO (A) PREGOEIRO (A) 

13.1. Se ocorrer a desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da 

etapa de lances e, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. (§10 do art. 25 do Decreto Estadual n.° 

2.648/2007)  

13.2. No caso de a desconexão com o (a) Pregoeiro (a) persistir por 

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 

divulgação, sitio www.licitacoes-e.com.br. (§11 do art.25 do 

Decreto Estadual n.°2.648/2007) 

SEÇÃO XIV– DA NEGOCIAÇÃO  

14.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do 

direito de preferência conforme a LC nº 123/2006 e Lei C. Estadual 

n° 108/2018, o (a) Pregoeiro (o) poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 

critério de julgamento, não sendo admitida negociação de condições 

diferentes daquelas previstas neste edital. 

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

acompanhada pelas demais licitantes.  

SEÇÃO XV – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ACEITABILIDADE E DO 

JULGAMENTO DA PROPOSTA. 

15.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de 

possível empate, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações 

do objeto.  

15.2. O critério de julgamento das propostas será adotado o MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

15.3. O valor estimado para a contratação foi obtido a partir de 

consulta ao mercado, e encontra-se nos autos do processo 

administrativo em seu mapa de cotações de preços estimados. 

15.3.1. Os orçamentos estão juntados ao Processo 25.000.026/2018-

PROCON/AP, que poderá ser consultado na CPL/PROCON/AP, sitos à : 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 2925 D, Bairro: Santa Rita - CEP: 

68.901-283 - Macapá-AP, nos dias úteis, das 08h às 14h, até o dia 

anterior ao previsto para abertura deste certame.  

15.4. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço total 

por ITEM, sejam incompatíveis com o estimado pela Administração ou 

manifestamente inexequíveis. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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15.5. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria 

licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

15.6. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preços, 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá 

ser efetuada diligência, na forma do art. 43, §3°, da Lei n.° 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo 

adotar dentre outros, os seguintes procedimentos: 

15.6.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de 

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade; 

15.6.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

15.6.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha 

com a Administração ou com a iniciativa privada; 

15.6.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela 

proponente; e 

15.6.5. Demais verificação que por ventura se fizerem necessárias. 

15.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar a licitante para enviar 

documento digital, estabelecendo no “chat”, via sistema, prazo 

razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

15.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) 

Pregoeiro (a), destacam-se os que contenham as características do 

objeto pretendido, informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for 

o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

15.7.2.   O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, 

formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo (a) Pregoeiro (a). 

15.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) 

Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação.  

15.9. Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, 

informando no “chat”, via sistema, nova data e horário para a 

continuidade da mesma.  

15.10. No julgamento, o (a) pregoeiro (a) poderá sanar erros ou 

falhas que não atenderem a substância das propostas, mediante 
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despacho fundamentado; registrado em ata e acessível a todos; 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

15.11. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar parecer de técnicos, ou 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão.  

15.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema 

eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais 

vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

15.12.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não 

aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a 

licitante para que seja obtido preço melhor.  

15.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 

ser acompanhada pelos demais licitantes.  

15.13. Será, igualmente, desclassificada a proposta que não atender 

as especificações mínimas exigidas no Anexo I – Termo de 

Referência- deste Edital. 

15.14.  Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste 

Edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada 

vencedora.  

15.15. As licitantes com propostas vencedoras, consideradas assim 

após a fase de aceitação, deverão enviar para o endereço eletrônico 

indicado no item 16.1.4 deste Edital, os seguintes dados: Razão 

Social, endereço completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados 

bancários (nº do banco, nº da agência bancária, nº da conta 

corrente e nome da praça de pagamento), além do nome completo, RG e 

CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço 

eletrônico (e-mail) do representante (responsável) da empresa que 

irá firmar a contratação (assinar a ata), sempre mencionando no 

assunto do e-mail o número do Pregão.  

15.16. Após a fase de lances não caberá desistência de proposta, 

sem justificativa aceita pela Administração, sob pena de 

instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a 

aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital. 

SEÇÃO XVI – DA HABILITAÇÃO 

16.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 

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

alterações ou da consolidação respectiva; 

d) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

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

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 

9.854/99). 

e) Célula de Identidade/RG do representante dos sócios; 

f) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser 

autenticada em cartório. 

g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC 

 

16.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ)  

b) Certidão de Regularidade para com as Fazendas Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei.   

e) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

f) Certidão de quitação quanto à dívida ativa do Estado expedida 

pela Procuradoria Fiscal de seu domicílio ou sede;.   

g) Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, ART. 

26 § 2º Lei Complementar Estadual havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP) será assegurado o prazo adicional de 5 

(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

CONTRATANTE para regularização da pendência, contados a partir da 

verificação pela Pregoeiro dos documentos de habilitação. 

h) A não regularização da restrição fiscal implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultada ao PROCON/AP, convocar 

os licitantes remanescentes. 

 

16.1.2.3 Relativa à Qualificação Técnica: 

a.1) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens 

em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 

da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 
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pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstre que 

a licitante realizou ou está realizando fornecimento ou serviços da 

mesma natureza ou similares ao da presente licitação de modo 

satisfatório.  

16.1.2.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da proposta;  

b.1) No caso de licitação para fornecimento de bens para 

pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 

pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 

da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do 

último exercício financeiro; 

b.2) No caso de empresa constituída no exercício social 

vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade;  

c) Comprovação da situação financeira da empresa 

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 

1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

LG = --------------------------------------------------------- 

; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ---------------------------------------------------------- 

; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

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

Passivo Circulante 

 

16.1.3. As declarações consignadas nos subitens 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 

e 6.3.4 deverão ser apresentadas pelas licitantes, após solicitação 

do (a) Pregoeiro (a), no sistema eletrônico, conforme modelos 

contidos nos anexos III, IV, V e VI deste Edital. 
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16.1.4. Os documentos relativos à proposta readequada, bem como os 

documentos de habilitação relacionados nos itens acima, deverão ser 

apresentados pelas licitantes, via e-mail cpl@procon.ap.gov.br, no 

prazo de 02h (duas horas), a contar do encerramento da sessão 

pública virtual, prazo este que poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério do (a) Pregoeiro (a). Posteriormente, serão 

remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da 

Administração, com a devida identificação deste, desde que 

conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, para análise. 

16.1.4.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma; 

16.1.4.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos; 

16.1.4.3. É vedado aos membros da Comissão Permanente de Licitação, 

Equipe de Apoio ou servidores da CPL/PROCON, ou seja, da 

Administração Pública, a autenticação de cópia simples de documento 

já autenticado em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais 

do registro Civil das Pessoas Naturais);  

16.1.4.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão 

promotor do certame nos site oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova;  

16.1.4.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos necessários para verificação, a licitante será 

inabilitada.  

16.1.5. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal da microempresa (ME), empresas de pequeno porte 

(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), consoante dispõe o § 

1º, artigo 43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do (a) Pregoeiro 

(a) no sistema eletrônico, para comprovar a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a 

critério da Administração. 

16.1.5.1. A documentação em referência é a fiscal, assim 

considerada aquelas previstas nos incisos I a IV do artigo 29 da 

Lei 8666/93. 

16.1.6. A não regularização fiscal no prazo previsto no item 16.1.5 

acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, sendo concedido o mesmo 

prazo para regularização. 

16.1.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão 

ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, 

efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

16.1.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados 

para habilitação deverão estar em nome do licitante, e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço, 

observando-se que:  

16.1.8.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz;  

16.1.8.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial;  

16.1.8.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for 

filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz 

quanto os da filial;  

16.1.8.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz.  

16.1.9. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais 

e entidades emissoras de certidões e/ou declarações constituem meio 

legal de prova.  

16.1.10. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital.  

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

eletrônico.  

16.1.12. Após a análise dos documentos de habilitação das(s) 

empresa(s) vencedora(s), além da informação usualmente contida na 

Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com 

toda documentação formal pertinente à licitação, bem como, termo de 

certificação do (a) Pregoeiro (a), para fins de comprovação do 

cumprimento dos requisitos de habilitação pela(s) licitante(s). 

SEÇÃO XVII – DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA 

E DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 

17.1. A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta de preços 

ajustada ao lance final e a documentação exigida para habilitação, 

constante neste Edital, e os que não estejam contemplados no CRC, 

em original ou fotocópia autenticada por cartório ou por servidor 

da Administração, com a devida identificação deste, desde que 

conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa 
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oficial, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação 

do (a) pregoeiro (a), para o seguinte endereço: CPL/PROCON-AP, 

localizada na Av. Padre Julio Maria Lombaerd 2925 D, - CEP: 68.901-

283 - Macapá-AP, At. Pregão-Eletrônico n.º XXX/2018 – CPL/PROCON-

AP. 

  

17.2. A documentação original da proposta vencedora deve ser 

encaminhada para o endereço constante do subitem 17.1, e atender ao 

que se segue: 

17.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 

opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas; 

17.2.2. Conter a identificação da licitante, com o número do 

CNPJ/MF, referência a esta licitação, endereço completo, número do 

telefone/fax da empresa, dados bancários (n.º do banco, nº da 

agência bancária, nº da conta corrente e nome da praça de 

pagamento), além do nome completo, RG e CPF, número do telefone 

(preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail) do 

representante (responsável) da empresa que irá firmar a contratação 

(assinar a ata); 

17.2.3. Conter a descrição detalhada do(s) objeto (s) ofertado(s), 

com as especificações e quantidades do objeto licitado, prazo, 

locais e condições de entrega e recebimento, de acordo com o Termo 

de Referência, anexo I deste Edital;  

17.2.4. Devendo constar a especificação completa e precisa do(s) 

objeto(s) ofertado(s), atendendo a todas as exigências 

discriminadas no Termo de Referência, anexo I do Edital, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, quando for o caso; 

17.2.5. Apresentar preços unitários e totais do(s) objeto(s) 

ofertado(s), já devidamente corrigidos, considerando inclusas todas 

as despesas incidentes sobre o objeto (tributos, seguros, fretes e 

encargos de qualquer natureza). 

17.2.5.1. Havendo divergência entre preço unitário e total 

prevalecerá o unitário e entre o expresso em algarismo e por 

extenso, o último. 

17.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será 

levada em consideração no decorrer da execução do contrato e 

aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso. 

17.3.1. Todas as especificações do objeto contidos na proposta 

vinculam a Licitante. 

17.4. Durante a execução do objeto deste certame, é obrigatório que 

a Licitante mantenha as condições de habilitação para a contratação 

com a Administração Pública, referentes às regularidades perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao 

Ministério do Trabalho (CNDT).   
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SEÇÃO XVIII – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATORIO  

18.1.  Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 

do pregão, na forma eletrônica. 

 

18.1.1. Caberá ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor 

responsável pela elaboração do edital; decidir sobre a impugnação 

no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

 

18.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 

definida e publicada nova data para realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

18.1.3. As impugnações deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, 

exclusivamente, através do e-mail cpl@procon.ap.gov.br. 

 

18.1.4.   A impugnação deverá conter os seguintes dados do 

interessado ou de quem o represente: nome e endereço completos, 

telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, 

formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 

  

18.1.4.1. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da impugnação 

será publicada no site www.licitacoes-e.com.br. 

 

18.1.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital 

o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 

supostamente existentes no ato convocatório até o 2° (segundo dia 

útil) que anteceder a data de realização do pregão. Sendo 

intempestiva, a comunicação do suposto vício, esta não suspenderá o 

curso do certame. 

 

SEÇÃO XIX – DO PEDIDO DOS ESCLARECIMENTOS 

19.1. Os pedidos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao (a) Pregoeiro (a), até 03(três) dias úteis anteriores à 

data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico, via internet, para o e-mail: cpl@procon.ap.gov.br. 

19.1.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os 

interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 

representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF 

para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato 

(endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

 

 

 

 

mailto:cpl@procon.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl@procon.ap.gov.br
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SEÇÃO XX – DA ADERÊNCIA AO PREÇO DA LICITANTE VENCEDORA 

20.1. Após a declaração da licitante vencedora, o(a) pregoeiro(a) 

comunicará aos demais licitantes sobre a possibilidade de redução 

de seus preços ao valor da proposta vencedora. 

20.2. A apresentação de novas propostas na forma do ITEM anterior 

não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais 

bem classificado.  

20.3. A convocação para aderência dos preços será realizada via 

chat pelo (a) pregoeiro (a), sendo concedido o prazo de 04 (quatro) 

minutos para que os licitantes se manifestem. 

SEÇÃO XXI - DOS RECURSOS 

21.1.  Declarada à vencedora, o (a) Pregoeiro (a) abrirá o prazo de 

1h (uma hora), quando, a partir de então, dentro deste prazo 

estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo 

próprio do sistema, site www.licitacoes-e.com.br, manifestar sua 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) 

motivo(s).  

21.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) 

verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção 

de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente.  

21.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

21.2.  A falta de manifestação motivada da licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a decadência desse direito, podendo 

o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a licitante 

declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a 

autoridade competente para homologação.  

21.2.1. Para efeito do disposto no ITEM anterior, manifestação 

imediata é aquela efetuada via eletrônica - internet, no período 

máximo de 1h (uma hora) após o (a) Pregoeiro (a) comunicar aos 

participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da 

classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta 

e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 

21.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, 

pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para, querendo, apresentarem contra razões também pelo 

sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a 

contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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21.3.1. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, 

através do e-mail: cpl@procon.ap.gov.br. em extensão “pdf”, ou, 

ainda, poderá ser protocolizada, no setor de protocolo do 

PROCON/AP, no endereço do Órgão Responsável pela elaboração deste 

Edital. 

21.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito 

suspensivo, nos termos do art.109, §2º da Lei n.º 8.666/93 e, será 

(ão) dirigido ao Assessor Jurídico da – CPL/PROCON-AP, por 

intermédio do (a) Pregoeiro (a), o (a) qual poderá reconsiderar sua 

decisão, em 3 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-

lo(s).  

21.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

21.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório.  

21.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem 

manifestação prévia, em formulário próprio, no ato da sessão 

pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, 

bem como os que não contiverem a identificação ou assinatura do 

responsável legal ou representante da empresa. 

21.8. Os autos do processo permanecerão com vistas fraqueadas aos 

interessados, no Setor da CPL/PROCON-AP.   

SEÇÃO XXII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. A adjudicação do objeto deste Pregão ocorrerá pelo critério 

de MENOR PREÇO (ITEM). 

22.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo (a) Pregoeiro (a), 

à licitante vencedora, salvo quando houver recurso, hipótese em que 

a adjudicação caberá à autoridade competente para a homologação 

(art. 28 do Decreto Estadual n.º 2.648/2007). 

22.3. A homologação deste Pregão compete ao Diretor Presidente do 

PROCON/AP. 

SEÇÃO XXIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

23.1. Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante 

adjudicatária será convocada para firmar a Ata de Registro de 

Preços - ARP, conforme minuta constante no Anexo VII deste edital, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do 

direito a ter o seu preço registrado. 

23.2. Será incluído, na respectiva ARP, o registro dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou os serviços com preços iguais ao da 

licitante vencedora do certame, obedecida a ordem de classificação 

e os quantitativos propostos, bem como a localidade onde serão 
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prestados os serviços, em consonância com o inciso I e alíneas do 

art.13 do Decreto Estadual nº 3.182/2016.  

23.3. O prazo fixado no item 23.1 poderá ser prorrogado uma única 

vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada 

ainda durante o transcurso do interstício inicial, ocorrendo motivo 

justificado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação – 

CPL/PROCON-AP. 

23.4. O prazo de validade da ARP será de 12 (doze) meses, a contar 

de sua publicação, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 

nº 8.666/93. 

23.5. É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a 

ARP, no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, 

podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da cominação 

prevista no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002. 

23.6. A ata de registro de preços implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os 

requisitos de publicidade. 

23.6.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em 

assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido no item 23.1, ensejará 

a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.   

23.7. Os preços consignados na Ata de Registro de Preços serão 

fixos e irreajustáveis durante o período de sua vigência, 

ressalvando-se o disposto no art.19 do Decreto Estadual n.º 

3.182/2016. 

23.8. A Contratação com o (s) fornecedor(es) registrado(s) será 

formalizada pelo órgão Demandante, constante no item 4.2, por 

intermédio do instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 

da Lei n.º 8.666/93, emitida após a autorização de compra pelo 

órgão gerenciador da ata.  

23.9. 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 n.º 8.666/93.  

SEÇÃO XXIV – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

24.1. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 

c/c o artigo 14 do Decreto Estadual nº 3.182/2016. 

24.2. 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 

PROCON/AP (órgão gerenciador) promover às negociações necessárias 

junto aos fornecedores registrados, observadas as disposições 
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contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do art.65 da Lei 

n.º8.666/93. 

24.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 

CPL/PROCON-AP, nos termos do art.20 e incisos do Decreto Estadual 

n.º3.182/2016, poderá convocar o fornecedor visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação ao pratico no mercado ou; 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, caso frustrada a negociação ou; convocar os demais 

fornecedores registrados visando promover igual oportunidade de 

negociação, observada a ordem de registro e classificação. 

24.4. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços 

praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento, 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento 

do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea 

“d” do inciso II, ou do §5° do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993, caso 

em que a CPL/PROCON-AP (órgão gerenciador), com base no art. 21 e 

incisos do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, poderá negociar os 

preços, visando à manutenção dos preços inicialmente registrados 

ou; liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e, sem a 

aplicação da penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados ou; convocar os demais fornecedores, para 

assegurar iguais oportunidades de negociação. 

24.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em 

Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços, com as justificativas 

cabíveis, observada a anuência das partes. 

24.4.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, conforme 

o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

24.5. O registro de preço do fornecedor será cancelado pela 

Administração, quando o mesmo descumprir as condições da Ata de 

Registro de Preços ou; não retirar a nota de empenho ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável ou; não aceitar reduzir o seu preço 

registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado ou ; Sofrer sanção prevista nos incisos III 

ou IV do Caput do Art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 2002. 

24.6. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas 

no § I, II, III, art.22 Parágrafo Único do Decreto Estadual n.º 

3.182/2016, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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24.7. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão 

de interesse público ou a pedido do fornecedor, na ocorrência de 

fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 

justificados. 

SEÇÃO XXV – DO TERMO DE CONTRATO   

25.1. Depois de adjudicado e homologado o processo licitatório, a 

Administração convocará a empresa adjudicada para a assinatura do 

instrumento contratual caso necessário correspondente e retirada da 

respectiva Nota de Empenho. 

 

25.2.  A convocação de que trata o item 25.1 deverá ser atendida no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da data de convocação pela 

Contratante, sob pena de decair o direito de fornecimento do 

objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, 

quando solicitado pela licitante, durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

 

25.3.  A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a 

Nota de Empenho implicará na inexecução total do compromisso 

assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções legalmente 

estabelecidas. 

 

25.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente 

condicionada, como solenidade de tratamento recíproco, ao ato 

formal de assinatura do respectivo contrato. 

 

25.5.  Não serão admitidos recursos, protestos, representações, 

ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo a 

quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com 

sua minuta, em expressão e substância. 

 

25.6.  Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de 

Empenho, a empresa adjudicada obriga-se a executar o objeto, 

conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus 

anexos e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso 

de divergência, as especificações e condições dispostas neste 

Edital. 

 

SEÇÃO XXVI – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

26.1. Consoante consta consignado do Termo de Referência, anexo I 

deste Edital, os requisitos, o local de execução e a forma de 

execução do objeto deste Pregão, se dará da seguinte forma: 

26.2- Os materiais deverão ser entregues de acordo com as demandas 

solicitadas através de Ordens de Serviços emitidas pela 

CONTRATANTE, em dia de expediente normal, no horário de 08:00 às 



 
 
 
 
 
 

                                                    SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – SEJUSP 
                                                                                 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AP 
                                                                                              COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

“SOMOS TODOS CONSUMIDORES” 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP – 
CEP:68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022 – Disk Denúncia 151  

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

30 

14:00 Av. Padre Julio Maria Lombaerd 2925 D, - CEP: 68.901-283 - 

Macapá-AP. 

 

26.3- É facultado ao PROCON/AP, rejeitar o objeto, no todo ou em 

parte, desde que o objeto entregue esteja em desacordo com as 

especificações e condições ofertadas. 

26.4 - Os materiais gráficos e serigráficos e demais deverão ser 
entregues, conforme venha a ser solicitados, no Prédio do 

PROCON/AP, localizada Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 2925 D, - 

CEP: 68.901-283 - Macapá-AP, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas a partir da solicitação. 

 

SEÇÃO XXVII- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

27.1- Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as 

especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da sua 

proposta, de acordo com os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 

 

27.2- Corrigir às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE 

e dentro do prazo contratual, quaisquer erros;  

 

27.3- Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou não do 

objeto do Contrato;  

 

27.4- Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações 

julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 

 

27.5- Comunicar imediatamente ao PROCON/AP, qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários 

para recebimento de correspondência; 

 

27.6- Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nos moldes da Lei nº 8.666/1993. 

 

27.7- Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de 

todo e qualquer encargo de natureza social,trabalhista, 

previdenciário, fiscal, despesa de transporte e combustível. 

 

27.8– Fica desde já estabelecidos que o pessoal mobilizado pela 

contratada, a qualquer título, não terá vinculação empregatícia com 

a contratante. 

 

27.9 – apresentar amostra de acordo com solicitação da CONTRATANTE 

antes da entrega total do pedido feito para aprovação quanto a 

qualidade do material. 
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SEÇÃO XXVII- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

28.1-Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao 

objeto deste contrato; 

 

28.2-Designar servidor lotado na Atividade de Material, para 

exercer o acompanhamento e recebimento dos serviços prestados e dos 

materiais; 

 

28.3-Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer 

irregularidade constatada na execução dos serviços; 

 

28.4- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para 

custear a despesa; 

 

SEÇÃO XXVIII- DO PAGAMENTO  

29.1 - O pagamento será efetuado conforme o determinado no item 12 
do Termo de Referência anexo I a este Edital; 

29.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao PROCON-AP, nota 

fiscal/fatura discriminada, em 01 (uma) via, a qual será atestada 

pelo Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento ao Setor 

Financeiro do PROCON-AP; 

 

29.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se houver 

divergência quanto aos serviços prestados ou entrega em total 

consonância com a ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE; 

 

29.4-  A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da nota fiscais/fatura, para liquidação e pagamento 

da despesa, mediante ordem bancária a ser creditada em conta 

corrente, acompanhada das seguintes comprovações art. 40 8.666/93 

XIV a): 

 

29.5 - Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal de seu domicílio ou sede; 

 

29.6-  Certidão conjunta negativa expedida pela Secretaria da 

Receita Federal, atestando a quitação débitos relativos aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 

29.7-  Certidão de quitação quanto a dívida ativa do Estado 

expedida pela Procuradoria fiscal do Estado do Amapá; 

29.8- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

29.9- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e 
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29.10- Caso seja optante do Simples, declaração de opção pelo 

Simples Nacional. 

29.11-Nenhum pagamento será efetuado ao Licitante Vencedor enquanto 

estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta em virtude de aplicação de penalidade ou 

inadimplência decorrente do presente processo; 

29.12-A fatura entregue em desacordo será devolvida a contratada 

para a devida correção, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) 

horas do seu recebimento, sendo que, após a sua reapresentação, 

correrá novo prazo para pagamento. 

 

SEÇÃO XXIX– DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

30.1- Conforme o que preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93 e ainda o 

Acórdão nº 690/2005, a execução dos serviços será fiscalizada por 

um servidor designado para esse fim, representando a Contratante; 

 

30.2- O representante anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução na prestação do serviço, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

 

30.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas ao Setor do PROCON/AP, em 

tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

 

SEÇÃO XXX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

31.1 - Considerando o art. 87 da Lei 8.666/93 e ainda art. 28 do 

Decreto 5.450/05, o PROCON/AP poderá aplicar à Contratada, havendo 

apresentação de documentação falsa, retardamento da execução do 

objeto, falha na execução do contrato, fraude na execução do 

contrato, comportamento inidôneo, declaração falsa e/ou fraude 

fiscal, as seguintes sanções: 

31.1.1 - Advertência; 

 

31.1. 2 - Multa, na forma prevista no Edital; 

 

31.1.3 - Suspenção Temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 

2 (dois) anos; 

 

31.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

administração pública; 

 

31.1.5 - Impedimento de licitar e contratar com a União; 

 

31.1.6 - Descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF). 
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SEÇÃO XXXI - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

32.1. 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 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado.  

32.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.  

32.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência 

da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da 

Contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento da Ata.  

32.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

SEÇÃO XXXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

33.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

33.2.  A homologação do resultado desta licitação não implicará 

direito à contratação. 

33.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração.  

33.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 

interesse público.  

33.5. Em caso de divergência entre o sistema licitacoes-e e 

disposições deste Edital, prevalecerão à redação do instrumento 

convocatório. 

33.6. É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta 

licitação.   

33.7. 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.  

33.8. 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. 

33.9. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por 

razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes, 
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devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício por provocação de terceiros, mediante ato 

escrito e devidamente fundamentado. 

33.10. É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, 

em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar no ato da sessão pública.  

33.11. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase desta licitação.  

33.12. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela 

elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente 

pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento licitatório. 

33.13. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

SEÇÃO XXXIII - REGIME DE EXECUÇÃO  

34.1. A eventual contratação dos serviços gráficos, serigráficos e 

confecção de uniformes serão feita através do Regime de Execução 

Indireta – Art. 6, inc. VII, 8666.93, art. 40, “execução indireta 

em que o Órgão ou Entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 

seguintes regimes”. 

 

SEÇÃO XXXIV - DO FORO 

35.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento 

Convocatório, que não possam ser dirimidas administrativamente 

serão processadas e julgadas no Fórum da Justiça Estadual – Comarca 

de Macapá - Seção Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

ANEXO I - Termo de Referência e Planilha dos itens; 

ANEXO II – estimativas de preços  

ANEXO III - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de ME/EPP; 

ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimentos dos requisitos 

constitucionais. 

ANEXO VI – Modelo de Atestado de Capacidade Tecnica; 

ANEXO VII - Modelo de Declaração (Elaboração Independente de 

Proposta);  

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO IX - Minuta do Contrato. 

 

Macapá/AP, 18 de Junho de 2018. 

 

 

 

Maria Jose dos Santos Campos 

Pregoeiro - CPL/PROCON-AP 

Portaria 001/2018-PROCON-AP 
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Anexo I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.  OBJETO  

Contratação de empresa especializada na produção e fornecimento de 

Materiais Gráficos e Serigráficos e Confecção de Uniforme.  

2.  JUSTIFICATIVA 

2.1. Problema 

2.1.1. Atualmente este o Instituto de Defesa do Consumidor do 

Amapá não dispõe de empresa contratada e nem possui dentro 

de sua estrutura organizacional ferramentas para produzir 

material gráfico e serigráfico para divulgar as ações e 

atividades desenvolvidas em relação a sua função precípua 

que é atuar como uma instância de resolução de conflitos de 

consumo;      

2.1.2. A ausência ou a pouca divulgação de atividades, de ações e 

dos serviços disponíveis ao atendimento do consumidor, 

torna ineficiente o desenvolvimento de nossas atividades, 

uma vez que as mensagens e a visibilidade de nossas tarefas 

não chegam com a clareza necessária ao consumidor;  

2.1.3. Periodicamente este Instituto desenvolve ações em datas 

importantes como: Semana do Consumidor, Aniversário do 

Instituto, Dias das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, 

Natal, Volta as Aulas, além da participação como convidado 

em ações de outras Instituições, demandando material para 

divulgação e vestimentas para padronização.   

2.2. Motivação  

2.2.1. Para divulgar os trabalhos do PROCON/AP, o Núcleo de 

Planejamento e a Divisão de Apoio Administrativo 

demandaram a Unidade de Material e Patrimônio, minucioso 

levantamento de todo material necessário a ser adquirido, 

bem como custo estimado, para elaboração deste Termo de 
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Referência para contratar uma empresa especializada na 

produção de material para divulgação, além de camisas, 

bonés, acessórios e coletes novos para uma melhor 

apresentação de servidores que desenvolvem tarefas com o 

público diretamente.   

2.3. Estudo de Viabilidade  

2.3.1. Em um ambiente corporativo é primordial manter a clareza 

das informações que envolvem a imagem de uma Instituição, 

relatando suas ações e feedbacks com seu público e 

cliente.  Os canais de comunicação tornam-se o ponto 

principal para divulgar e fortalecer a imagem da 

organização, fazendo da divulgação de ações uma 

ferramenta essencial que deve ser bem desenvolvida, que 

será viabilizada por meio da contratação de uma empresa 

especializada na produção deste material que está dentro 

da nossa capacidade orçamentária e financeira.  

2.4. Benefícios Esperados  

2.4.1. Os benefícios advindos da contratação desse serviço 

proporcionará maior aceitação de nossas atividades. Até 

mesmo o trabalho dos colaboradores deste Instituto tende 

a melhorar, pois a comunicação tem a capacidade de mudar 

cenários até então “imutáveis"; 

2.4.2. Maior visibilidade através das estratégias usadas pelo 

PROCON/AP com o trabalho contínuo de divulgação, fazendo 

com que nossas atividades sejam mais vistas e mais 

conhecidas pelo nosso público-alvo; 

2.4.3. Como nossas ações estarão frequentemente circulando pelos 

materiais que a divulgarão e canais de comunicação, mais 

pessoas chegarão para utilizar dos serviços que o 

PROCON/AP disponibiliza;  

2.4.4. Com a boa divulgação das atividades, espera-se maior 

confiança e credibilidade aos nossos trabalhos; 
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2.4.5. Com material consistente, explicativo, e a boa abordagem 

ao nosso público-alvo, além da visibilidade haverá maior 

de credibilidade, proporcionada por uma visão melhor 

sobre o que acontece na rotina do PROCON/AP; 

2.4.6. A padronização de camisas, de coletes para fiscalização, 

bonés, identificação funcional, são fortes ferramentas 

para aprimorar e garantir a cultura da cordialidade, 

seriedade e elegância da imagem deste Instituto. As 

organizações que fazem uso destes acessórios como forma 

de padronização de um ambiente profissional dão um passo 

muito importante para a construção de sua boa imagem; 

2.4.7. Inserir e disseminar a importância de cada colaborador 

para a boa imagem do PROCON/AP e conscientizar que a 

opção pelo uso da padronização em algumas ocasiões é 

investimento que beneficia a instituição e principalmente 

os funcionários. Estes usufruem oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e social, fator essencial para 

manter a auto-estima e a motivação. Cuidar do visual 

proporciona boa repercussão das atividades. 

2.5. Alinhamento Estratégico  

2.5.1. O Planejamento Estratégico do PROCON/AP visa objetivos a 

serem alcançados pela Instituição delineados de acordo 

com a realidade de cada Setor; 

2.5.2. A integração das políticas públicas voltadas a defesa dos 

direitos do consumidor visa garantir que a Instituição 

atinja um novo padrão de atuação, tendo a 

sustentabilidade como pilar da forma de gerenciar; 

2.5.3. Para atingir seu objetivo geral, o PROCON/AP tem como 

meta oferecer ao consumidor serviço diferenciado e 

relacionado com as políticas públicas, publicidade a 

defesa das legislações consumeristas, contribuindo com a 

ordem econômica popular.  
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2.6. Resultados a Serem Alcançados  

2.6.1. A contratação deste serviço conforme o objeto deste Termo 

de Referência pretende alcançar novas visões e 

benefícios, mostrando que PROCON/AP está comprometido e 

bem alinhado com as legislações consumeristas e com o 

consumidor. A principal pretensão é tornar este 

Instituído “referência na política social com amplo 

atendimento de qualidade defendendo e promovendo os 

direitos do consumidor.”¹ 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Especificações Técnicas  

3.1.1. A contratação de empresa especializada para produção e 

fornecimento de Materiais Gráficos e Serigráficos e 

Confecção de Uniforme deve abarcar todos os elementos 

descritos no ANEXO I deste Termo de Referência.   

3.2. Requisitos de Qualidade 

3.2.1. A produção do material descrito no ANEXO I do item 3.1.1 

deste Termo de Referência deve ter a qualidade necessária 

contida nos conceitos da Associação Brasileira de 

Tecnologia Gráfica – ABTG, Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT e Normas Brasileiras – NBR abaixo: 

__________________________ 

¹ Apenas como registro, esta frase que conclui o item 2.5. Resultados a Serem 

Alcançados está dentro da Missão, Visão, Valores e Negócio do PROCON/AP onde, a Visão 

diz: Ser referência na política social com amplo atendimento de qualidade defendendo e 

promovendo os direitos do consumidor.  

 

3.2.1.1. ABNT NBR 15201:2012 - Tecnologia gráfica - Livros - 

Classificação de defeitos de impressão e de pós-impressão 

e métodos de ensaio, onde classifica os defeitos 

principais de impressão e pós-impressão em livros e 

estabelece os métodos de ensaio para sua avaliação. Esta 

Norma refere-se a livros confeccionados com papel e que 

tenham capa flexível; 
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3.2.1.2. ABNT NBR 15936-1:2011 - Tecnologia gráfica - Qualidade no 

processo de reprodução - Parte 1: Requisitos, onde esta 

parte da ABNT NBR 15936, especifica os requisitos 

necessários para que um provedor gráfico seja capaz de 

produzir impressos a partir de arquivos digitais 

normalizados, que simule condições de impressão pública e 

aceita mundialmente dentro das tolerâncias especificadas 

nesta Norma; 

3.2.1.3. ABNT NBR 15394:2015 – Métodos de ensaios para materiais 

autoadesivos sensíveis a pressão.  

3.3. Requisitos de Padronização  

3.3.1. A produção do material descrito no ANEXO I do item 3.1.1 

deste Termo de Referência deve seguir o conjunto de etapas 

necessárias para a materialização de ideias e conceitos 

criados através de layouts desenvolvidos ou aprovados pelo 

PROCON/AP, seguindo os conceitos da Associação Brasileira 

de Tecnologia Gráfica – ABTG, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e Normas Brasileiras – NBR abaixo: 

3.3.1.1. ABNT NBR ISO 16759:2014 - Tecnologia gráfica - 

Quantificação e comunicação para o cálculo da pegada de 

carbono de produtos impressos, onde especifica os 

requisitos para quantificar a pegada de carbono de 

processos, materiais e tecnologias necessárias para 

fabricar produtos de mídia impressa usando qualquer forma 

de tecnologia gráfica e que estão sob controle e 

conhecimento do usuário; 

3.3.1.2. ABNT NBR ISO 3664:2011 – Tecnologia gráfica e fotografia 

– Condições de visualização, onde especifica as condições 

de visualização para imagens em meios refletivos e 

transmissivos, como cópias impressas (tanto fotografias 

como cópias fotomecânicas) e transparências, assim como 

imagens visualizadas em monitores coloridos; 
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3.3.1.3. ABNT NBR 11943:2009 - Tecnologia gráfica - Preparação de 

impressões padronizadas para medição óptica - Método de 

ensaio, onde descreve o método de preparar impressões 

para realizar medições ópticas, colorimétrica, de 

densidade óptica e de alvura nas impressões. 

4. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

4.1. Por se tratar de contratação de serviços comuns, entende-se 

viável aplicar o parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/02, 

que trata sobre certame licitatório na modalidade Pregão, em 

sua forma eletrônica, de acordo com Decreto Estadual nº 

2648/2007, do tipo menor preço global por item, em 

conformidade com a Lei mencionada; 

4.2. Esta modalidade de licitação não só confere maior celeridade 

ao processo, como também amplia o universo dos potenciais 

licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse público 

será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa 

modalidade; 

4.3. Para a contratação em questão não há qualquer necessidade 

específica a ser atendida. A escolha pode ser feita tão 

somente com base nos preços ofertados, haja vista serem 

comparáveis entre si, sem necessidade de avaliação minuciosa.  

5. MODELO PARA FORNECIMENTO DE BENS  

5.1. Justificativa para Parcelamento ou não do Objeto 

5.1.1. Justificativa para parcelamento  

5.1.1.1. Por tratar-se de contratação de empresa especializada na 

produção e fornecimento de Materiais Gráficos e 

Serigráficos e Confecção de Uniforme contendo 39 itens 

onde a necessidade e intensidade da utilização do 

material varia de acordo com ações planejadas, datas e o 

período do ano; 

5.1.1.2. O parcelamento do objeto deste Termo de Referência não 

infringirá nenhum dispositivo legal, tampouco 

inviabilizará a competitividade entre os participantes do 
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procedimento licitatório, como afirma Celso Antônio B. De 

Mello (2013) sobre a competitividade sendo um dos 

princípios norteadores das licitações públicas.  

5.2. Metodologia de Trabalho  

5.2.1. Contratação de empresa especializada na produção e 

fornecimento de Materiais Gráficos e Serigráficos e 

Confecção de Uniforme para o PROCON/AP conforme descrito no 

ANEXO I do item 3.1.1 deste Termo de Referência. 

5.3. Forma de Fornecimento  

5.3.1. O material descrito neste Termo de Referência deverá ser 

entregue conforme expedição da Ordem de Serviço com 

pagamento mediante ateste das faturas do material no 

endereço Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925-D, 

Bairro Santa Rita – Macapá-AP CEP: 68.901-283, atual Sede 

do Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá – 

PROCON/AP. 

6. ESTIMATIVA DE PREÇO  
 

6.1. A estimativa de preço para contratação de empresa 

especializada na produção e fornecimento de Materiais 

Gráficos e Serigráficos e Confecção de Uniforme está 

detalhada no ANEXO II deste Termo de Referência.      

7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

7.1. O referido objeto deve ser registrado na conta da Unidade 

Gestora 330201 – Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá: 

7.1.1. Fonte de Recursos 

7.1.1.1. Fonte 101 – Recursos de Transferência da União-RTU (FPE, 

IPI, ISSO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS); 

7.1.1.2. Fonte 240 – Recursos Diretamente Arrecadados RDA. 

7.1.2. Elemento de despesa 

 

________________________________ 
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 
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7.1.2.1. Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

8. PRAZOS PARA ENTREGA, LOCAL DE RECEBIMENTO E GARANTIA DO 

MATERIAL 

8.1. Da Entrega do material   

8.1.1. A CONTRATADA terá o prazo de entrega máximo de 2 dias 

corridos, com exceção do Livro Código de Defesa do 

Consumidor que será de até 4 dias  para realizar a 

entrega do material, contados da data da Ordem de Serviço 

para entrega dos bens de acordo com as especificações 

constantes deste Termo de Referência no endereço Avenida 

Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925-D, Bairro Santa Rita – 

Macapá-AP CEP: 68.901-283, atual Sede do Instituto de 

Defesa do Consumidor do Amapá – PROCON/AP. 

8.2. Condições de Recebimento  

8.2.1. O recebimento do material deverá ser efetuado por 

servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência; 

8.2.2. O material deverá ser aceito, mediante elaboração de 

documento da seguinte forma: 

8.2.2.1. Termo de Recebimento Provisório do Bem, em até 5 

(cinco) dias úteis após o recebimento e conferência 

qualitativa e quantitativa solicitada pela Ordem de 

Serviço e especificações técnicas definidas neste Termo 

de Referência; 

8.2.2.2. Termo de Recebimento Definitivo do Bem, em até 10 (dez) 

dias úteis após a emissão do termo de aceite provisório 

conforme as especificações técnicas definidas neste 

Termo de Referência. 
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8.3. Garantia do Material 

8.3.1. A garantia do material deverá está de acordo com o item 

3.2 deste Termo de Referência.  

9. DEVERES DA CONTRATANTE 

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:  

9.1.1. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 

critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;  

9.1.2. Atestar as faturas, comprovando a realização dos serviços 

solicitados, após verificação quanto a estética, 

quantidade, resistência, entre outros, além de garantir 

que as principais etapas de produção sejam cumpridas com 

eficiência;  

9.1.3. Realizar o pagamento dos serviços contratados após o 

devido ateste do serviço pelo Fiscal da prestação do 

serviço e a apresentação da respectiva nota fiscal e 

relatório. 

10. DEVERES DA CONTRATADA 

10.1. São obrigações da CONTRATADA: 

10.1.1. Responder por quaisquer danos causados diretamente a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na produção e fornecimento do material do objeto 

deste Termo de Referência; 

10.1.2. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja 

ela qual for, desde que praticada por seus funcionários 

nas instalações da CONTRATANTE; 

10.1.3. Comunicar a CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter 

urgente, que possa vir a causar atrasos na produção do 

material; 
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10.1.4. Produzir o material de acordo com a Ordem de Serviço 

emitida e aprovada através de amostra pelo PROCON/AP, com 

pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de 

trabalho;  

10.1.5. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o 

presente contrato, sem prévia e expressa anuência do 

PROCON/AP; 

10.1.6. Indicar nome, e-mail e telefone para comunicação e 

notificação para atendimento das demandas, bem como 

esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto 

aos serviços a serem executados;  

10.1.7. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, 

tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta 

ou indiretamente da prestação do serviço;  

10.1.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em 

parte material que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução irregular ou do 

emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou 

desconformes com as especificações;  

10.1.9. Atender à solicitação de serviço dentro dos prazos 

estipulados no item 8.1, devendo ainda informar ciência 

do pedido no prazo de 2 (duas) horas a contar do seu 

recebimento;  

10.1.10. Manter em estoque um mínimo de materiais e 

componentes de reposição regular necessários à execução 

do objeto do contrato;  

10.1.11. Aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos que lhe forem determinados, nos 

limites legais;  

10.1.12. Manter, durante a vigência do contrato, as condições 

de habilitação para contratar com a Administração 

Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes 

de regularidade fiscal;  
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10.1.13. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá 

analisar o Termo de Referência de modo a não incorrer em 

omissões que jamais poderão ser alegadas em função de 

eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração 

da data de entrega ou de qualidade dos serviços; 

10.1.14. O material que apresentar erros ou desconformidade 

com as exigências normativas não será recebido 

definitivamente, devendo ser imediatamente substituído 

pela CONTRATADA, sem ônus a CONTRATANTE. 

11. SANÇÕES APLICÁVEIS 

11.1. Em caso de inexecução do Objeto contido neste Termo de 

Referência, por erro de execução, execução imperfeita, mora 

de execução ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

a. Advertência; 

b. 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: 

I) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução do serviço, limitada a incidência de 15 dias. Após o 15º 

(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; 

II) 5% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

III) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

11.2. Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, no caso de falha ou fraude na 

execução do serviço, ou cometimento de fraude fiscal; 
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11.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o 

direito ao contraditório e à ampla defesa; 

11.4. 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; 

11.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser 

relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, 

mediante ato da Administração, devidamente justificado; 

11.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

12. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

12.1. No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, será procedido o 

pagamento, contados a partir da certificação da nota 

fiscal/fatura entregues no protocolo da CONTRATANTE, 

localizado Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925-D, 

Bairro Santa Rita – Macapá-AP CEP: 68.901-283, que deverá 

vir acompanhada dos seguintes documentos:  

 

a) Certidão do FGTS-CRF; 

b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  

c) Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Estaduais e da Dívida Ativa do 

Estado; 

d) Dívida Ativa da União; 

e) Certidão negativa de débito, relativos as contribuições 

previdenciárias. 

12.2. O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária 

creditada em Conta Corrente indicada pela CONTRATADA, após a 

produção e fornecimento do material e o protocolo de entrada 

da(s) Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura devidamente atestada 
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junto à CONTRATANTE, em um prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis; 

12.3.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

13. ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. Papéis e Responsabilidades 

 

PAPEL SETOR RESPONSABILIDADE 

FISCAL DO 

CONTRATO 

Chefe da 

Unidade de 

Material e 

Patrimônio 

– PROCON/AP 

Declaração formal de que o material foi 

produzido e/ou entregue conforme as 

especificações solicitadas; Encaminhar 

indicação de sanções para a área 

administrativa; Confeccionar e assinar o termo 

de recebimento para fins de pagamento; 

Autorizar emissão de nota fiscal; Manter os 

registros formais de todas as ocorrências 

positivas e negativas quanto a produção e 

fornecimento do material; Avaliar e justificar 

a qualidade do material fornecido e/ou 

produzido; Identificar a não conformidade com o 

Objeto deste Termo de Referência. 

EMPENHO, 

LIQUIDAÇÃO 

E 

PAGAMENTO  

Chefe da 

Divisão de 

Apoio 

Administrat

ivo - 

PROCON/AP 

Verificar aderência do fornecimento e/ou 

produção do material conforme relatório 

elaborado pela Unidade de Material e Patrimônio 

– PROCON/AP e verificar as regularidades 

fiscais da CONTRATADA para fins de pagamento. 

 

 

14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

  

14.1. Instrução Normativa nº 05 de 2017 

 

Item do TR Artefato Fonte 
Referência na IN 

05/2017 

I - Objeto 
Análise de 

Viabilidade 
art. 30, inciso I 

II – Justificativa 
Análise de 

Viabilidade 
art. 30, inciso II 

III – Especificação do 

Objeto 

Análise de 

Viabilidade 
art. 30, inciso III 

IV - Procedimento 

Licitatório 

Análise de 

Viabilidade 
art. 30, inciso VIII 

V - Modelo de prestação de 

serviços 

Análise de 

Viabilidade 
art. 30, inciso V 

VI - Estimativa de preços Estratégia da art. 30, inciso X 
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Contratação 

VII – Classificação 

orçamentária 

Estratégia da 

Contratação 
art. 30, inciso XI 

VIII - prazos para 

execução, local, 

recebimento e garantia do 

serviço. 

Estratégia da 

Contratação 

art. 29, anexo V, 

a.1, d.6 

IX – Deveres da contratada 
Estratégia da 

Contratação 
art. 29, anexo V, e 

X – Deveres da Contratante 
Estratégia da 

Contratação 
art. 29, anexo V, e 

XI – Sanções 
Estratégia da 

Contratação 
art. 29, anexo V, e 

XII – Condições de 

Pagamento 

Estratégia da 

Contratação 
art. 30, inciso VII 

XIII – Elementos para 

Gestão do Contrato e 

Responsável Técnico  

Estratégia da 

Contratação 
art. 29, anexo V, d.9 

XIV – Fundamentação Legal Amparo Legal em Legislações Vigentes 

 

14.2. Normativos Legais  

14.2.1. Constituição Federal/88, art. 37, inciso XXI, que trata 

sobre A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) e XXI - 

ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificações técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações;  

14.2.2. Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002, traz no seu 

Artigo 1º que para aquisição de bens e serviços comuns, 

poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, 

que será regida por esta Lei. Por se tratar de 

contratação de serviços comuns, nos termos do parágrafo 

único do art. 1º da Lei 10.520/02, o certame 

licitatório será realizado na modalidade Pregão, em sua 

forma eletrônica, de acordo com Decreto Estadual nº 

2648/2007, do tipo menor preço global por lote por 

item, em conformidade com a lei mencionada; 
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14.2.3. Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

institui o Estatuto Nacional da microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, altera dispositivos das Leis 

nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei mº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 

10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar 

nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 

9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 

outubro de 1999. 

15. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA  

15.1. É parte integrante deste Termo de Referência os anexos 

listados: 

15.1.1. ANEXO I – item 3.1. Especificações Técnicas  

15.1.2. ANEXO II – item 6. Estimativa de Preço  

 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

____________________________ 

JAGUARECE GEMAQUE DOS SANTOS  
Chefe do Núcleo de Planejamento 

Decreto nº. 0469/2017 

 

 

________________________ 

ITALO BRUNO CALDAS PAULO 
Chefe da Divisão de Apoio Adm. 

Decreto n° 2.938/2016 

 

 

De acordo, nos termos do § 4º art. 

17 da Instrução Normativa nº 04 de 

2010, APROVO o Termo de Referência 

e seus anexos. 

 

 

 

______________________________ 

ELITON CHAVES FRANCO 

Diretor Presidente do PROCON/AP 

Decreto N° 2.616/2016 
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3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

3.1. Especificações Técnicas  

 
ITEM QTD DESCRIÇÃO 

1.  20.000 
Folder F8 padronizado, impresso em policromia, papel couchê 150g,  

tamanho 30 x 21cm.  

2.  20.000 
Folder padronizado,  impresso em policromia, papel couchê 150g,  

tamanho 20 x 21cm. 

3.  20.000 
Flyers padronizado, impresso em policromia, papel couchê 115g, tamanho 

10x21cm.  

4.  10.000 Panfleto F8 impresso em policromia, papel offset 75g, tamanho 15x21cm.  

5.  100 
Banner padronizado, impresso em policromia, lona leitosa 280g/m², 

tamanho 0,90 x 1,25m, acabamento em bastão e corda de nylon. 

6.  100 
Banner padronizado, impresso em policromia, lona leitosa 280g/m², 

tamanho 1 x 1,80m, acabamento em bastão e corda de nylon.  

7.  100 
Banner padronizado, impresso em policromia, lona leitosa 280g/m², 

tamanho 1,60 x 2,20m, acabamento em bastão e corda de nylon.  

8.  20 

Lona fundo de palco padronizado, impresso em policromia, lona leitosa 

340g/m², tamanho 2,5 x 6m, acabamento com bainha (5 cm) e ilhoses a 

cada 30cm. 

9.  1.000 
Cartaz F4 padronizado,  impresso em policromia, papel couchê 115g, 

tamanho 42x30cm. 

10.  5.000 

Livro Código de Defesa do Consumidor (CDC) padronizado, capa impressa 

em policromia com Laminação Bopp Fosca, papel Cartão Triplex 210g. 

Miolo monocromático, papel offset 75g, medindo aberto: 21 x 29,7 cm 

(A4), Formato fechado: 14,9 x 21 cm. Total 150 folhas . Acabamento 

cola de silicone.  

11.  

 

 

200 

Agenda anual padronizada, capa dura revestida com impresso em 

policromia, papel Couche com laminação( Brilho ou Fosco). Contra capa 

com o mesmo processo. Miolo impresso em monocromia papel offset 75g, 

01 dia por página, com fita personalizada para marcação de pagina e 

calendário do ano vigente e posterior. Medindo 15 x 18cm, Total 365 

páginas. Acabamento em espiral.  

12.  5.000 Adesivo de vinil padronizado,  21 x 29 cm ( A4).   

13.  5 rolos 
Plotagem em Adesivo de vinil colorido padronizado,  rolo com 100 m x 

1,20m 

14.  5 rolos 
Plotagem em Adesivo de vinil translúcido e/ou micro perfurado colorido 

padronizado, com rolo de 200m x 2m 

15.  2.000 
Certificado padronizado, impresso em policromia, papel couche fosco 

230g, tamanho 21 x 29 cm (A-4).  

16.  300 

Bloco de anotações padronizado, capa em policromia, papel triplex 

240g. Miolo em papel offset 75g, com 70 folhas em monocromia. 

Acabamento colado e serrilhado. Tamanho 12x22cm. 

17.  

 
300 

Bloco de anotações padronizado, capa em policromia, papel Couche 150g. 

Miolo em papel offset 75g, com 30 folhas em monocromia. Acabamento 

cola de silicone. Tamanho 11x16cm. 

18.  200 

Calendário de mesa formato pirâmide padronizado, impresso em papel 

couchê, em espiral, com 7 folhas, contendo informações frente e verso, 

medindo aproximadamente 15 X 20cm. Sendo a primeira folha padronizada.  

19.  1.000 Convite padronizado impresso em policromia, papel couchê fosco 210g, 
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tamanho 12x18 cm.  

20.  

 

 

3.000 

Cartilha capa impressa  em policromia padronizado, em papel couche 

150g, miolo monocromático, papel comum 75g, medindo   aberto: 21 x 

29,7 cm (A4). Formato fechado: 14,9 x 21 cm. Total 16 páginas.  

21.  100 

Bloco Carbonado em 03 Vias, impresso em monocromia, papel 

autocopiativo 56g, contendo no total 150 páginas, sendo elas: 50 

páginas da 1a Via na cor Branca, 50 páginas da 2a Via na cor Azul e 50 

páginas da 3a Via na cor Rosa. Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento 

cola de silicone. Numerada cor das vias a partir de 2.500. (Auto de 

Notificação padronizado).  

22.  100 

Bloco Carbonado em 03 Vias, impresso em monocromia, papel 

autocopiativo 56g, contendo no total 150 páginas, sendo elas: 50 

páginas da 1a Via na cor Branca, 50 páginas da 2a Via na cor Azul e 50 

páginas da 3a Via na cor Rosa. Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento 

cola de silicone. Numerada cor das vias a partir de 2.500. (Auto de 

Infração padronizado). 

23.  100 

Bloco Carbonado em 03 Vias, impresso em monocromia, papel 

autocopiativo 56g, contendo no total 150 páginas, sendo elas: 50 

páginas da 1a Via na cor Branca, 50 páginas da 2a Via na cor Azul e 50 

páginas da 3a Via na cor Rosa. Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento 

cola de silicone. Numerada cor das vias a partir de 1.200. (Auto de 

Constatação padronizado). 

24.  50 

Bloco Carbonado em 02 Vias, impresso em monocromia, papel 

autocopiativo 56g, contendo no total 150 páginas, sendo elas: 75 

páginas da 1a Via na cor Branca e 75 páginas da 2a Via na cor Azul. 

Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento cola de silicone. Sem numeração. 

(Registro de Ato Fiscalizatório (Raf) padronizado). 

25.  10 

Bloco Carbonado em 02 Vias, impresso em monocromia, papel 

autocopiativo 56g, contendo no total 150 páginas, sendo elas: 75 

páginas da 1a Via na cor Branca e 75 páginas da 2a Via na cor Azul. 

Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento cola de silicone. Sem numeração. 

(Ficha de Atendimento Manual padronizado). 

26.  5.000 

Capa de processo administrativo padronizada – em papel off-set, 240g, 

impressão em policromia (cores azul, verde, marrom, amarelo) com 

capacidade para aproximadamente 250 folhas, medindo aberto: 32,5 x 47 

cm, Formato fechado: 23,5 x 32,5 cm. Acabamento com vinco  

27.  400 
Crachás padronizado, impresso em policromia, papel couché liso 300 

g/m²,  medindo 5x8cm, acabamento cordão de nylon.  

28.  1.000 
Pasta impressa em policromia, papel triplex 240g,  com bolso 

padronizado, medindo aproximadamente  23,5 x 32,5cm   

29.  5.000 

Manual padronizado – Capa impressa em policromia, papel Couchê liso 

170g/m²; miolo policromia, papel comum 75g. medindo   aberto: 21 x 

29,7 cm (A4). Formato fechado: 15 x 21 cm. Total 40 págs. 

30.  3.000 
Cartão de visita impresso em policromia, em papel couchê fosco 230g, 

tamanho 9 x 5cm.  

31.  60 
Placa em Acrílico com 4 pinos cromados para fixação na parede, placa 

transparente, confeccionada no tamanho 10cm X 30cm 

32.  200 
Cartão postal padronizado, impresso em policromia, papel tríplex 240g 

com laminação( Brilho ou Fosco). Tamanho 10 x 15cm.  

33.  2.500 

Envelope personalizado impresso em policromia, papel offset 90g, cor 

branco ou bege, tamanho 24 x 34cm fechado, acabamento com corte 

especial. 
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34.  300 

Camisa  padronizada em sublimação frente e verso, malha fio 30.1 

cardado, malha 100% algodão, 145gm², gola careca, com 3% de elastano, 

na cor branca e/ou azul marinho, confeccionado nos tamanhos P, M, G, 

GG, e XG. 

35.  300 

Camisa  padronizada em sublimação frente e verso, malha fio 30.1 

cardado, malha 100% algodão, 145gm², gola polo, com 3% de elastano, na 

cor branca e/ou azul marinho, confeccionado nos tamanhos P, M, G, GG, 

e XG. 

36.  50 

Confecção de uniforme tipo Colete padronizado, nas cores preto ou azul 

marinho, tipo blusão e sem  mangas, com bolsos laterais, em tecido 

brim leve, tamanhos P, M, G, GG e XG. 

37.  100 

Confecção de Uniforme tipo Boné padronizado, nas cores preto ou azul 

marinho. tecido tactel (tecido grosso), 100% poliéster.  Regulador em 

velcro e/ou botão, revestido com tecido. 

38.  50 

Confecção de uniforme tipo blazer feminino personalizado com bolso 

frontal (10x10), na cor preto ou azul marinho, material em poliéster. 

Tamanhos P, M, GG, e XG.   

39.  50 

Confecção de uniforme tipo blazer masculino personalizado com bolso 

frontal (10x10), na cor preto ou azul marinho, material em poliéster. 

Tamanhos P, M, GG, e XG. 
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                            ANEXO II 

                 ESTIMATIVAS DE PREÇOS 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO 

PREÇO 

UNIT. 

 

PREÇO TOTAL 

1.  20.000 
Folder F8 padronizado, impresso em policromia, 

papel couchê 150g,  tamanho 30 x 21cm.  

0,40 8.000,00 

2.  20.000 
Folder padronizado,  impresso em policromia, 

papel couchê 150g,  tamanho 20 x 21cm. 

0,37 7.400,00 

3.  20.000 
Flyers padronizado, impresso em policromia, 

papel couchê 115g, tamanho 10x21cm.  

0,15 3.000,00 

4.  10.000 
Panfleto F8 impresso em policromia, papel 

offset 75g, tamanho 15x21cm.  

0,17 1.700,00 

5.  100 

Banner padronizado, impresso em policromia, 

lona leitosa 280g/m², tamanho 0,90 x 1,25m, 

acabamento em bastão e corda de nylon. 

67,00 6.700,00 

6.  100 

Banner padronizado, impresso em policromia, 

lona leitosa 280g/m², tamanho 1 x 1,80m, 

acabamento em bastão e corda de nylon.  

102,00 10.000,00 

7.  100 

Banner padronizado, impresso em policromia, 

lona leitosa 280g/m², tamanho 1,60 x 2,20m, 

acabamento em bastão e corda de nylon.  

203,00 20.300,00 

8.  20 

Lona fundo de palco padronizado, impresso em 

policromia, lona leitosa 340g/m², tamanho 2,5 

x 6m, acabamento com bainha (5 cm) e ilhoses a 

cada 30cm. 

867,00 17.340,00 

9.  1.000 

Cartaz F4 padronizado,  impresso em 

policromia, papel couchê 115g, tamanho 

42x30cm. 

0,50 500,00 

10.  5.000 

Livro Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

padronizado, capa impressa em policromia com 

Laminação Bopp Fosca, papel Cartão Triplex 

210g. Miolo monocromático, papel offset 75g, 

medindo aberto: 21 x 29,7 cm (A4), Formato 

fechado: 14,9 x 21 cm. Total 150 folhas . 

Acabamento cola de silicone.  

22,00 110.000,00 

11.  

 

 

200 

Agenda anual padronizada, capa dura revestida 

com impresso em policromia, papel Couche com 

laminação( Brilho ou Fosco). Contra capa com o 

mesmo processo. Miolo impresso em monocromia 

papel offset 75g, 01 dia por página, com fita 

personalizada para marcação de pagina e 

calendário do ano vigente e posterior. Medindo 

15 x 18cm, Total 365 páginas. Acabamento em 

espiral.  

94,00 18.800,00 

12.  5.000 
Adesivo de vinil padronizado,  21 x 29 cm ( 

A4).   

2,90 14.500,00 

13.  
5 

rolos 

Plotagem em Adesivo de vinil colorido 

padronizado,  rolo com 100 m x 1,20m 

5.758,00 28.790,00 
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14.  
5 

rolos 

Plotagem em Adesivo de vinil translúcido e/ou 

micro perfurado colorido padronizado, com rolo 

de 200m x 2m 

19.380,00 96.900,00 

15.  2.000 

Certificado padronizado, impresso em 

policromia, papel couche fosco 230g, tamanho 

21 x 29 cm (A-4).  

0,50 1.000,00 

16.  300 

Bloco de anotações padronizado, capa em 

policromia, papel triplex 240g. Miolo em papel 

offset 75g, com 70 folhas em monocromia. 

Acabamento colado e serrilhado. Tamanho 

12x22cm. 

9,50 2.850,00 

17.  

 
300 

Bloco de anotações padronizado, capa em 

policromia, papel Couche 150g. Miolo em papel 

offset 75g, com 30 folhas em monocromia. 

Acabamento cola de silicone. Tamanho 11x16cm. 

9,55 2.865,00 

18.  200 

Calendário de mesa formato pirâmide 

padronizado, impresso em papel couchê, em 

espiral, com 7 folhas, contendo informações 

frente e verso, medindo aproximadamente 15 X 

20cm. Sendo a primeira folha padronizada.  

25,00 5.000,00 

19.  1.000 
Convite padronizado impresso em policromia, 

papel couchê fosco 210g, tamanho 12x18 cm.  

1,50 1.500,00 

20.  

 

 

3.000 

Cartilha capa impressa  em policromia 

padronizado, em papel couche 150g, miolo 

monocromático, papel comum 75g, medindo   

aberto: 21 x 29,7 cm (A4). Formato fechado: 

14,9 x 21 cm. Total 16 páginas.  

1,45 4.350,00 

21.  100 

Bloco Carbonado em 03 Vias, impresso em 

monocromia, papel autocopiativo 56g, contendo 

no total 150 páginas, sendo elas: 50 páginas 

da 1a Via na cor Branca, 50 páginas da 2a Via na 

cor Azul e 50 páginas da 3
a 
Via na cor Rosa. 

Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento cola de 

silicone. Numerada cor das vias a partir de 

2.500. (Auto de Notificação padronizado).  

28,00 2.800,00 

22.  100 

Bloco Carbonado em 03 Vias, impresso em 

monocromia, papel autocopiativo 56g, contendo 

no total 150 páginas, sendo elas: 50 páginas 

da 1a Via na cor Branca, 50 páginas da 2a Via na 

cor Azul e 50 páginas da 3a Via na cor Rosa. 

Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento cola de 

silicone. Numerada cor das vias a partir de 

2.500. (Auto de Infração padronizado). 

28,00 2.800,00 

23.  100 

Bloco Carbonado em 03 Vias, impresso em 

monocromia, papel autocopiativo 56g, contendo 

no total 150 páginas, sendo elas: 50 páginas 

da 1a Via na cor Branca, 50 páginas da 2a Via na 

cor Azul e 50 páginas da 3a Via na cor Rosa. 

Tamanho 21 x 29 cm (A-4). Acabamento cola de 

silicone. Numerada cor das vias a partir de 

1.200. (Auto de Constatação padronizado). 

28,00 2.800,00 
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24.  50 

Bloco Carbonado em 02 Vias, impresso em 

monocromia, papel autocopiativo 56g, contendo 

no total 150 páginas, sendo elas: 75 páginas 

da 1a Via na cor Branca e 75 páginas da 2a Via 

na cor Azul. Tamanho 21 x 29 cm (A-4). 

Acabamento cola de silicone. Sem numeração. 

(Registro de Ato Fiscalizatório (Raf) 

padronizado). 

28,00 1.400,00 

25.  10 

Bloco Carbonado em 02 Vias, impresso em 

monocromia, papel autocopiativo 56g, contendo 

no total 150 páginas, sendo elas: 75 páginas 

da 1a Via na cor Branca e 75 páginas da 2a Via 

na cor Azul. Tamanho 21 x 29 cm (A-4). 

Acabamento cola de silicone. Sem numeração. 

(Ficha de Atendimento Manual padronizado). 

28,00 280,00 

26.  5.000 

Capa de processo administrativo padronizada – 

em papel off-set, 240g, impressão em 

policromia (cores azul, verde, marrom, 

amarelo) com capacidade para aproximadamente 

250 folhas, medindo aberto: 32,5 x 47 cm, 

Formato fechado: 23,5 x 32,5 cm. Acabamento 

com vinco  

2,50 12.500,00 

27.  400 

Crachás padronizado, impresso em policromia, 

papel couché liso 300 g/m²,  medindo 5x8cm, 

acabamento cordão de nylon.  

2,18 872,00 

28.  1.000 

Pasta impressa em policromia, papel triplex 

240g,  com bolso padronizado, medindo 

aproximadamente  23,5 x 32,5cm   

2,78 2.780,00 

29.  5.000 

Manual padronizado – Capa impressa em 

policromia, papel Couchê liso 170g/m²; miolo 

policromia, papel comum 75g. medindo   aberto: 

21 x 29,7 cm (A4). Formato fechado: 15 x 21 

cm. Total 40 págs. 

2,80 14.000,00 

30.  3.000 
Cartão de visita impresso em policromia, 

em papel couchê fosco 230g, tamanho 9 x 5cm.  

0,20 600,00 

31.  60 

Placa em Acrílico com 4 pinos cromados para 

fixação na parede, placa transparente, 

confeccionada no tamanho 10cm X 30cm 

46,00 2.760,00 

32.  200 

Cartão postal padronizado, impresso em 

policromia, papel tríplex 240g com laminação( 

Brilho ou Fosco). Tamanho 10 x 15cm.  

2,45 490,00 

33.  2.500 

Envelope personalizado impresso em policromia, 

papel offset 90g, cor branco ou bege, tamanho 

24 x 34cm fechado, acabamento com corte 

especial. 

1,50 3.750,00 

34.  300 

Camisa  padronizada em sublimação frente e 

verso, malha fio 30.1 cardado, malha 100% 

algodão, 145gm², gola careca, com 3% de 

elastano, na cor branca e/ou azul marinho, 

confeccionado nos tamanhos P, M, G, GG, e XG. 

 

23,00 

 

6.900,00 

35.  300 

Camisa  padronizada em sublimação frente e 

verso, malha fio 30.1 cardado, malha 100% 

algodão, 145gm², gola polo, com 3% de 

elastano, na cor branca e/ou azul marinho, 

 

23,00 

 

6.900,00 
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confeccionado nos tamanhos P, M, G, GG, e XG. 

36.  50 

Confecção de uniforme tipo Colete padronizado, 

nas cores preto ou azul marinho, tipo blusão e 

sem  mangas, com bolsos laterais, em tecido 

brim leve, tamanhos P, M, G, GG e XG. 

 

65,00 

 

3.250,00 

37.  100 

Confecção de Uniforme tipo Boné padronizado, 

nas cores preto ou azul marinho. tecido tactel 

(tecido grosso), 100% poliéster.  Regulador em 

velcro e/ou botão, revestido com tecido. 

 

19,00 

 

1.900,00 

38.  50 

Confecção de uniforme tipo blazer feminino 

personalizado com bolso frontal (10x10), na 

cor preto ou azul marinho, material em 

poliéster. Tamanhos P, M, GG, e XG.   

 

130,00 

 

6.500,00 

39.  50 

Confecção de uniforme tipo blazer masculino 

personalizado com bolso frontal (10x10), na 

cor preto ou azul marinho, material em 

poliéster. Tamanhos P, M, GG, e XG. 

 

145,00 

 

7.250,00 

 

 

 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

____________________________ 

JAGUARECE GEMAQUE DOS SANTOS  
Chefe do Núcleo de Planejamento 

Decreto nº. 0469/2017 

 

 

________________________ 

ITALO BRUNO CALDAS PAULO 
Chefe da Divisão de Apoio Adm. 

Decreto n° 2.938/2016 
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ANEXO III 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 001/2018 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Proposta que faz a empresa 

________________________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº 

_________________________, estabelecida 

no(a)________________________________________ (Rua,  AV, Bairro, 

CEP, Fone, email), com vista à Formação de SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS GRÁFICOS, SERIGRÁFICO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES de acordo 

com as especificações do Termo de Referência, anexo I, conforme 

estabelecido Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 001/2018– 

CPL/PROCON-AP. 

 

IMPORTA O VALOR TOTAL R$ - XX.XXX,XX   (XXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

Item 

Especificação do 

Material 

(Incluir MARCA/MODELO, 

se for o caso) 

 

Quantidade 

 

 

Preço 

Unitario 

 

 

Total de 

R$ 

 

01 
XXXX 

XXXX XXXX XXXX 

02 
XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

PRAZO DE ENTREGA: XX DIAS (CONFORME ESTABELECIDO O EDITAL); 

VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (NO MÍNIMO 60 DIAS A CONTAR DA DATA 

DE ABERTURA DO CERTAME) 

BANCO: xxxxxxx  AGÊNCIA: xxxxxxx   CONTA CORRENTE: 

xxxxxxx 

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSTANTES NESTA PROPOSTA OU EM QUAISQUER 

DOS LANÇES DE MENOR VALOR SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS. 

 

Macapá-AP., ............ de ....................... de 2018. 

 

 

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 001/2018 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome/razão social) _____________________________________________, 

inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) 

Sr(a)______________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade no______________ e do CPF no 

__________________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência 

contida no Edital do Pregão/SRP XXX/2018, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou 

empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/06.  

 

 

Macapá/AP, .... de ...................... de 2018. 

 

 

____________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 001/2018 - CPL-PROCON-AP 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ 

n.º _________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º ______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

anos. 

 

     _____________,  _____ de _____________ de 

2018. 

 

 

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO VI 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 001/2018 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

       Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que 

a empresa ................, inscrita no CNPJ sob o 

nº......................... Estabelecida, na 

avenida......................, forneceu (ou fornece) para esse 

Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) 

produto(s):.................................. 

       Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, 

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

 

 

Macapá/AP, .... de .................. de 2018. 

 

 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

NOME DO DECLARANTE 
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ANEXO VII 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 001/2018 - CPL-PROCON-AP 

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_____(representante legal da empresa)__,como representante 

devidamente constituído da empresa:_____(empresa licitante) 

,CNPJ:______________________, doravante denominada licitante, para 

fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2018- 

CPL/PROCON/AP, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão 

Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, por 

qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para 

participar do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL 

/PROCON/AP. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar 

do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar 

do Pregão Eletrônico nº 001/2018-CPL/PROCON/AP, não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 

das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

(Localidade) _______ de ________de ______________   

 

 

 

________________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VIII 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 001/2018 - CPL-PROCON-AP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

 

PROCESSO nº. 25.000.026/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº. 001/2018-CPL/PROCON-AP. 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio do Instituto de Defesa 

do Consumidor PROCON-AP, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede 

na xxxxxxxxxxxxx, xx-B, Bairro: Centro - Macapá, CEP: xxxxxxxxxxxx, 

Macapá-AP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, 

localizada na xxxxxxxxxxxx, xxxxx – B. Central, na cidade de 

Macapá, no Estado do Amapá, neste ato representado por sua Diretor-

Presidente o senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, 

casado, portadora da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxxx-SSP-AP 

e CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº xxxxxxx de 02 de xxxxxxxx de 20xxx, no 

uso de suas atribuições, a seguir designado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa  CNPJ nº__________/_____   

estabelecida nesta Capital, na Rua/Av.________________, nº_______- 

Bairro ___________, que apresentou os documentos exigidos por lei, 

neste ato representado legalmente pelo Sr. _________________  

portador da Carteira de Identidade nº___________ CPF 

nº_______________, daqui por diante designada CONTRATADA, tem, 

entre si, justo e avençado e celebram, de conformidade com o 

disposto na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, de 

14.12.2001, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº. 

5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504, de 05 de agosto de 

2005, Decreto Estadual nº. 2648/2007, Decreto 3.182 de 02/09/2016, 

Portaria Interministerial nº 217 de 31 de julho de 2006, Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 

Estadual 044/ 2007. Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI; e, 

subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS GRÁFICO E SERIGRÁFICO E CONFECCÃO DE UNIFORMES, para 

suprir a necessidade do PROCON/AP, de acordo com as características 

descritas no anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão 

Eletrônico/SRP n.º XXXX/2018, que passa fazer parte, para todos os 

efeitos, desta Ata.  

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o 

PROCON/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação. 

3.2 A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador 

da Ata, observadas, ainda, as demais regras impostas na legislação 

que rege a matéria. 

 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações 

serviços gráficos e serigráficos registrados na presente Ata 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de 

classificação obtida no certame licitatório: 

 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ: 

ENDEREÇO:  

ITEM OBJETO VALOR REGISTRADO 

   

 

5 - DO PAGAMENTO 

 

5.1- A CONTRATADA deverá apresentar ao PROCON/AP, nota 

fiscal/fatura discriminada, em 01 (uma) via; 

 

5.2- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se houver 

divergência quanto aos serviços prestados; 

 

5.3- A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da nota fiscais/fatura, para liquidação e pagamento da 

despesa, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, 

acompanhada das seguintes comprovações: 

 

5.3.1- Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal de seu domicílio ou sede; 

 

5.3.2- Certidão conjunta negativa expedida pela Secretaria da 

Receita Federal, atestando a quitação débitos relativos aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 

5.3.3- Certidão de quitação quanto a dívida ativa do Estado 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá; 

 



 
 
 
 
 
 

                                                    SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – SEJUSP 
                                                                                 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AP 
                                                                                              COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

“SOMOS TODOS CONSUMIDORES” 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP – 
CEP:68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022 – Disk Denúncia 151  

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

64 

5.3.4- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

 

5.3.5- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e 

 

5.3.6- Caso seja optante do Simples, declaração de opção pelo 

Simples Nacional. 

 

5.4- Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta em virtude de aplicação de penalidade ou inadimplência 

decorrente do presente processo; 

5.5- A fatura entregue em desacordo será devolvida a contratada 

para a devida correção, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) 

horas do seu recebimento, sendo que, após a sua reapresentação, 

terá novo prazo para pagamento. 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR.  

6.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 

nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos serviços 

registrados, observada a ordem de classificação indicada na 

licitação; 

 

6.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

 

6.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de 

renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas 

condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

 

6.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade 

de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

 

6.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas 

na presente Ata; 

 

6.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 

classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a 

outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção 

de utilizar a presente Ata. 

 

6.7. Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências 

na unidade de material e patrimônio, para a entrega dos materiais;  
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6.8. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do 

responsável, fiscal do contrato ou outros servidores designados 

para esse fim;   

 

6.9. Realizar pagamento no prazo de até 30 dias, contados a partir 

da data final de entrega dos produtos, observe-se caso haja 

necessidade de troca de produtos a data pagamento contara a partir 

da troca. 

 

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

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará suspenso até que a contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

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

acarretando qualquer ônus para a contratante. 

 

6.11. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 

utilizada por Órgãos ou Entidades independentemente da condição de 

órgãos participantes do presente certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador (PROCON/AP), tendo para cada 

adesão o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo previsto 

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

independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão, 

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

 

7- DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA: 

7.1. Fornecer os serviços de materiais gráficos e serigráfico e 

demais obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo de 

Referência) do Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX/ 2018 – 

CPL/PROCON-AP; 

 

7.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 

irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 

condições firmadas na presente Ata; 

 

7.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da 

data da publicação da presente Ata; 

 

7.4- Responder, por todas as despesas decorrentes do fornecimento 

dos itens da Nota de Empenho, tais como: taxas, impostos, 

contribuições e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Governo; 

 

7.5- Responder quando ocorrer pelos danos causados diretamente ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento 

dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 
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7.6- Fornecer os Itens descritos na Nota de Empenho em conformidade 

com as especificações exigidas e das normas técnicas vigentes; 

 

7.7- substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o produto 

que não atender os padrões deste termo de referência; 

  

7.8- Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 

procedência do produto fornecido; 

 

7.9- Comunicar por escrito ao chefe da unidade administrativa e ou 

responsável pelo Unidade de Material e Patrimônio do PROCON/AP, 

qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 

do produto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; e 

substituir a entrega por outro de qualidade igual ou superior, que 

deverá ser atestado e aprovado pela Fiscal escolhido pela 

CONTRATANTE em prazo que deve ser estipulado pelo Órgão 

Gerenciador, após recebimento do comunicado da contratada. 

 

7.8- Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta Ata de Registro de Preços. 

 

7.9- Assumir a responsabilidade por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a CONTRATANTE; 

 

7.10- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências 

e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com 

ele, ainda que acontecido nas dependências do PROCON/AP. 

 

7.11- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos materiais, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência;  

 

7.12 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 

comerciais resultantes da adjudicação desta Ata de registro de 

Preços; 

 

7.13 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos 

estabelecidos na condição anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento ao PROCON/AP, nem poderá onerar 

o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora 
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renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com a CONTRATANTE 

 

7.14 - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o 

fornecedor registrado será convocado para retirar a Nota de Empenho 

que será emitida pelo PROCON/AP sempre que houver necessidade de 

aquisição dos materiais solicitados e devidamente registrados. 

 

7.15- Se a contratada não comparecer nos prazos estabelecidos para 

retirada de sua nota de empenho emitida pelo PROCON/AP, e ou 

recusar-se a recebê-la será convocada outra licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 

de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do 

Decreto nº. 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com 

o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores 

do Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e 

multa a licitante e a adjudicatária que: 

8.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

8.1.3. Apresentar documentação falsa; 

8.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

8.1.5. Não mantiver a proposta; 

8.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.8. Fizer declaração falsa;  

8.1.9. Cometer fraude fiscal. 

 

8.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado 

para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição 

anterior. 

 

8.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 

parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

 

8.3.1. multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado 

caso o material seja entregue com atraso, limitada a incidência a 

15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da 
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Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não 

- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

 

b) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na 

alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

 

8.3.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com o Governo do estado do Amapá, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 

 

8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso anterior. 

 

9. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá (ão) sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 

8.666/93. 

 

9.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a 

evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

 

9.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 

registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles 

apurados pelo PROCON/AP, por intermédio do órgão gerenciador do 

registro de preços; 

 

9.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao 

preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao 

detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma 

a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

 

9.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será 

liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador 

convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de 

negociação; 

 

9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
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registrados e o detentor da ata, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

 

a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem 

aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes 

do pedido de fornecimento;  

b) convocar os demais detentores da ata visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

9.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens 

anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços. 

 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, terá seu registro cancelado quando: 

 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela 

Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se 

apresentar superior aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse públicos devidamente demonstradas e 

justificadas pela Administração; 

 

10.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu 

registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 

a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou 

força maior devidamente, comprovados. 

 

11.  DA PUBLICIDADE 

11.1. O (s) preço (s), a (s) quantidade (s), o(s) detentor (es) da 

ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, 

serão publicadas no DOE, em conformidade com o disposto no §3º do 

art. 13 do Decreto n.º 3.812/2016. 

 

12. DA DESPESA 

12.1. A despesa decorrente da presente Ata correrá à conta de 

recursos previstos no Orçamento do Instituto de Defesa do 

Consumidor – PROCON-AP, conforme disponibilidade orçamentária do 

exercício 2018. 

 

6. PRAZOS DE VALIDADE E GARANTIAS 

6.1- Os materiais deverão ser entregues no Prédio do PROCON/AP com 

prazos de validade não inferiores a 12 meses. 
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7 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS  

7.1- Consoante consta consignado no do Termo de Referência, anexo I 

deste Edital, os requisitos, o local de execução e a forma de 

execução do objeto deste Pregão, se dará da seguinte forma: 

7.2- Os materiais deverão ser entregues de acordo com as demandas, 

No Prédio do PROCON-AP, em dia de expediente normal, no horário de 

08:00 às  14:00, situado na XXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, Bairro 

Centro. 

7.3- É facultado ao Responsável (fiscal) pelo recebimento rejeitar 

o objeto, no todo ou em parte, desde que o objeto entregue esteja 

em desacordo com as especificações e condições ofertadas. 

7.4- Os materiais gráficos e serigráficos e confecção de uniformes  

deverão ser entregues, conforme venham a ser solicitados, no 

PROCOP-AP, localizada na XX: XXXXXXX, 20 B. Central - CEP: 

XXXXXXXXXXX - Macapá-AP, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas a partir da solicitação. 

8 - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

 

8.1- Os materiais deverão ser entregues de acordo com as demandas, 

PROCON-AP, Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa 

Rita - Macapá – AP, CEP 68901-283. 

 

8.2- É facultado ao Responsável (fiscal) pelo recebimento rejeitar 

o objeto, no todo ou em parte, desde que o objeto entregue esteja 

em desacordo com as especificações e condições ofertadas. 

 

9. AMOSTRA - DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO: 

9.1. A Contratada deverá apresentar ao representante, protótipo 

para análise, em até 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento 

da nota de empenho e do arquivo contendo o modelo. 

 

10. DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS PROTÓTIPO: 

10.1. Aprovado o protótipo, a contratada deverá entregar o material 

em até 2 (dois) dias, a contar do comunicado de aprovação pelo 

representante do PROCON. 

10.1.1 O PROCON/AP, realizará suas requisições através do envio de 

Notas de Empenho à Contratada, juntamente com modelo a ser 

confeccionado, que poderá conter a mesma especificação e teor, de 

acordo com a demanda e/ou necessidade da CONTRATANTE. 

 

11 - DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

11.1. Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a 

Contratada será convocada para substituir ou complementar o 

material no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da 

convocação pelo representante do PROCON-AP. 

11.2 A forma de recebimento e aceite do material será nos termos do 

artigo 73 da Lei nº 8.666/93. 
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12 - DO ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1- Conforme o que preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93 e ainda o 

Acórdão nº 690/2005, a execução dos serviços será fiscalizada por 

um servidor designado para esse fim, representando a Contratante; 

 

12.2- O representante anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução na prestação do serviço, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

 

12.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas ao Setor Administrativo em 

tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

13.1 - Considerando o art. 87 da Lei 8.666/93 e ainda art. 28 do 

Decreto 5.450/05, O PROCON/AP poderá aplicar à Contratada, havendo 

apresentação de documentação falsa, retardamento da execução do 

objeto, falha na execução do contrato, fraude na execução do 

contrato, comportamento inidôneo, declaração falsa e/ou fraude 

fiscal, as seguintes sanções: 

13.1.1 - Advertência; 

13.1. 2 - Multa, na forma prevista no Edital; 

13.1.3 -  Suspenção Temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 

2 (dois) anos; 

13.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

administração pública; 

13.1.5 - Impedimento de licitar e contratar com a União; 

13.1.6 - Descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF). 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º 

25.000.026/2018, Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX/2018 e as 

propostas, com preços e especificações; 

 

14.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-Ap, Seção 

Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal; 

 

14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 
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14.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de 

expediente nesta AUTARQUIA. 

 

14.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente neste 

PROCON-AP, os prazos de que trata o edital serão prorrogado para o 

primeiro dia útil seguinte. 

 

14.4. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado 

conforme, foi o presente instrumento lavrado em três vias de igual 

teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

______________________________________________ 

           Instituto de Defesa do Consumidor  PROCON/AP 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Empresa 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ___________________________                Nome: 

___________________________ 

 

CPF: ____________________________                CPF: 

_________________________ 
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                    ANEXO IX 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº 0000/2018-PROCON-AP 

VINCULADO AO PROCESSO Nº 25.000.026/2018 

 

 

MINUTA DE CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E A EMPRESA _______________, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO E SERIGRÁFICO E 

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE PROCON/AP. 

 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON-AP, CNPJ (MF) 

XXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXXXXXXXX, XXX – B. Central, 

na cidade de Macapá, no Estado do Amapá, neste ato representado por 

sua Diretor-Presidente a senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG 

nºxxxxxxxxxxxx-SSP-AP e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº xxxxxxxx de xx 

de Fevereiro de 20xx, no uso de suas atribuições, a seguir 

designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

____________________, CNPJ nº __.___.___/_____-____, estabelecida 

nesta Capital, na Rua/Av. ___________________, nº ___  Bairro 

__________, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste 

ato representada legalmente pelo(a) 

Sr(a).____________________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ____________________, CPF nº _________________, 

daqui por diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e 

avençado e celebram, de conformidade com o disposto na Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº  8.883, de 08 

de junho de 1994 e 9.648, de 27 de maio de 1998, assim como pela 

Lei nº  9.032, de 28 de abril de 1995, consoante as seguintes 

cláusulas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

1.1 O presente contrato fundamenta-se: 

Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e nos Decreto 3.182/2016 e 

Decreto nº 3.555/2000. 

1.2 O presente contrato vincula-se aos termos:  

a) do edital do Pregão nº 001/2018-PROCON-AP, constante do processo 

administrativo nº 25.000.026/2018-PROCON/AP; 

b) da proposta vencedora da CONTRATADA. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 

 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

GRÁFICO E SERIGRÁFICO e CONFECÇÃO DE UNIFORMES, de acordo com 

especificações técnicas do Anexo I termo de referência. 
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3 . CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO 
 

 VALOR UNIT. 

 

VALOR TOTAL 

1.  20.000 
Folder F8 padronizado, impresso em policromia, 

papel couchê 150g,  tamanho 30 x 21cm.  

R$ XXXXXXXXX R$ XXXXXXXXX 

2.  20.000 
Folder padronizado,  impresso em policromia, 

papel couchê 150g,  tamanho 20 x 21cm. 

R$ XXXXXXXXX R$ XXXXXXXXX 

3.  20.000 
Flyers padronizado, impresso em policromia, 

papel couchê 115g, tamanho 10x21cm.  

R$ XXXXXXXXX R$ XXXXXXXXX 

4.  10.000 
Panfleto F8 impresso em policromia, papel 

offset 75g, tamanho 15x21cm.  

R$ XXXXXXXXX R$ XXXXXXXXX 

5.  100 

Banner padronizado, impresso em policromia, 

lona leitosa 280g/m², tamanho 0,90 x 1,25m, 

acabamento em bastão e corda de nylon. 

R$ XXXXXXXXX R$ XXXXXXXXX 

6.  100 

Banner padronizado, impresso em policromia, 

lona leitosa 280g/m², tamanho 1 x 1,80m, 

acabamento em bastão e corda de nylon.  

R$ XXXXXXXXX R$ XXXXXXXXX 

 

4. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

4.1. As despesas com execução desse Contrato correrão a contas dos 

recursos oriundos XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Fonte 101, Elemento de 

Despesa 33.90.39, conforme Nota de Empenho ________, emitida em 

___/___/____, que serão liberados, na forma explicitada no 

Cronograma de Desembolso e Plano de Aplicação, parte integrante 

deste contrato. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:  

 

O presente instrumento vigorará por um período de 12 (doze) meses, 

O contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura até 

o cumprimento integral de todas as obrigações pactuadas. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE: 

 

6.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE relativos ao 

presente Contrato: 

 

6.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, respeitando os direitos da CONTRATADA; 

 

6.1.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos específicos no 

inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

 

6.1.3. Aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou 

parcial, deste Contrato. 

 

 

7. CLÁUSULA SETIMA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATANTE: 
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7.1- Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao 

objeto deste contrato; 

 

7.2- Designar servidor lotado no PROCON/AP, para exercer o 

acompanhamento e recebimento dos serviços prestados e dos 

materiais; 

 

7.3- Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer 

irregularidade constatada na execução dos serviços; 

 

7.4- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear 

a despesa; 

 

8. CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA: 

 

8.1- Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as 

especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da sua 

proposta, de acordo com os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 

 

8.2- Corrigir às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE 

e dentro do prazo contratual, quaisquer erros;  

 

8.3- Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, 

perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou não do objeto 

do Contrato;  

 

8.4- Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações 

julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 

 

8.5- Comunicar imediatamente O PROCON/AP qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários 

para recebimento de correspondência; 

 

8.6- Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nos moldes da Lei nº 8.666/1993. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA: 

9.1. Os Materiais deverão ter garantia mínima de qualidade, podendo 

ser garantida pela CONTRATADA, contados a partir da emissão do 

Termo de Recebimento e Exame feito pelo fiscal escolhido pela 

CONTRATANTE. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO: 
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10.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao PROCON/AP, nota 

fiscal/fatura discriminada, em 01 (uma) via; 

10.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se houver 

divergência quanto aos serviços prestados; 

10.3. A CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da nota fiscais/fatura, para liquidação e pagamento da 

despesa, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, 

acompanhada das seguintes comprovações: 

10.3.1. Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal de seu domicílio ou sede; 

10.3.2. Certidão conjunta negativa expedida pela Secretaria da 

Receita Federal, atestando a quitação débitos relativos aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

10.3.3. Certidão de quitação quanto a dívida ativa do Estado 

expedida pela Procuradoria fiscal do Estado do Amapá; 

10.3.4. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

10.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e 

10.3.6. Caso seja optante do Simples, declaração de opção pelo 

Simples Nacional. 

10.4. Nenhum pagamento será efetuado ao Licitante Vencedor enquanto 

estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta em virtude de aplicação de penalidade ou 

inadimplência decorrente do presente processo; 

10.5. A fatura entregue em desacordo será devolvida a contratada 

para a devida correção, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) 

horas do seu recebimento, sendo que, após a sua reapresentação, 

correrá novo prazo para pagamento. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO LOCAL, HORÁRIO DE ENTREGA: 

11.1. O objeto deste Termo deverá ser entregue no prazo máximo de 

02 (dois) dias uteis, a partir da emissão da ordem de serviços do 

dos itens do contrato no Prédio do PROCON/AP, em dia de expediente 

normal, no horário de 08:00 às 14:00, no endereço sito Av. Padre 

Júlio Maria Lombaerd 2925 D, - CEP: 68.901-283 - Macapá-AP. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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.º 

8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser:  

12.3. Determinada por ato unilateral e escrito pelo Contratante, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 
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12.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo de licitação, desde que haja conveniência para o 

Contratante; 

12.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

12.6. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente; e 

12.7. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

13.1 - Na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d”, da 

Lei Federal nº. 8.666/93, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, os preços ajustados entre 

as partes poderão ser alterados, mediante o instituto da revisão, 

quando devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual. 

13.2 - Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a 

empresa deverá solicitar atualização dos valores, elaborando, desta 

forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para 

que se mantenha o equilíbrio econômico e para que os valores 

disponibilizados por este Escola de Administração, para estes 

gastos, estejam compatíveis com os valores de mercado. 

13.3 O preço estipulado na clausula nona, será reajustado a cada 

período de 12 (doze) meses, contado a partir da apresentação da 

proposta, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a 

substitui-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos 

principais índices econômicos que apuram a inflação anual 

acumulada. 

13.4 - Os valores referentes ao serviço eventualmente, poderão 

ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos: 

13.4.1- Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico 

financeiro inicial, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, 

retardadores ou impeditivo da execução do ajustado, ou ainda em 

caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da 

Administração, nos termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5º, da Lei 

8.666/93; 

13.4.2 - Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito 

superior ao valor do mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do 

Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/93. 

13.5 - As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em 

percentual de 25%, somente poderão ocorrer após 01 (um) ano de 
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vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do 

instituto da REVISÃO a alteração se efetuará no momento de sua 

ocorrência. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1. A execução dos serviços será fiscalizada por um servidor 

designado para esse fim, representando o PROCON/AP; 

14.2. O representante anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução na prestação do serviço, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas DAA-Divisão de Apoio 

Administrativo em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

14.4. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela 

Administração da EAP, durante a vigência contratual, para 

representá-la. 

 

15 . CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES: 

15.1 - Considerando o art. 87 da Lei 8.666/93 e ainda art. 28 do 

Decreto 5.450/05, O PROCON/AP, poderá aplicar à Contratada, havendo 

apresentação de documentação falsa, retardamento da execução do 

objeto, falha na execução do contrato, fraude na execução do 

contrato, comportamento inidôneo, declaração falsa e/ou fraude 

fiscal, as seguintes sanções: 

15.1.1 - Advertência; 

15.1. 2 - Multa, na forma prevista no Edital; 

15.1.3 - Suspenção Temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 

2 (dois) anos; 

15.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

administração pública; 

15.1.5 - Impedimento de licitar e contratar com a União; 

15.1.6 - Descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF). 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO ESTIMADO: 

16.1. O valor a ser pago pelos serviços de confecção de materiais 

gráficos e serigráficos pelo PROCON/AP, corresponderá ao valor 

estimado de R$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXX); 

 

16.2. PLANO DE APLICAÇÃO: 

FONTE ELEMENTO DE 

DESPESA 

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL R$ 

101 33.90.39 Outros serviços de 

Terceiros – pessoa 

Júridica 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PÚBLICAÇÃO: 

17.1. Para eficácia do presente instrumento, a CONTRATANTE 

providenciará sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, em 

forma de extrato, em conformidade com o disposto no art. 61, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas 

ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei nº 8.666/93. e 

legislação complementar, durante a vigência deste Contrato. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE 

FORNECIMENTO 

19.1. Os materiais serão fornecidos conforme a demanda, em atendimento 

às requisições periódicas escritas e expedidas pela CONTRATANTE, 

através de ordem de serviço. 

19.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade 

requisitante, indicação expressa do número do contrato, do número 

desta licitação, do número do processo, a identificação da CONTRATADA, 

a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários, endereço 

de entrega. 

19.2.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as demandas 

solicitadas através de Ordens de Serviços emitidas pela CONTRATANTE, 

em dia de expediente normal, no horário de 08:00 às 14:00 Av. Padre 

Julio Maria Lombaerd 2925 D, - CEP: 68.901-283 - Macapá-AP. 

19.3. Os materiais deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no 

cronograma da Ordem de Serviço, em cada evento, contados a partir do 

recebimento desta. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas 

na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Macapá (AP), com a exclusão 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja; e 

19.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o 

presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes,  
 

CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

Macapá-AP, ___ de ________ de 2018. 
 

 

 

      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretor Presidente Do 

PROCON/AP 

CONTRATANTE 

 

RESP. EMPRESA 

Sócio Proprietário 

CONTRATADA 

 


