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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO -SRP N.º 004/2018-IPEM/AP   

PROCESSO Nº 52623.000771/2017-IPEM/AP   

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS-ME E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP 
   

1. PREÂMBULO: O Instituto de Pesos e medidas da Amapá – IPEM/AP, por intermédio deste 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 0015/2018-S,DOE 6677, de 10 de Maio de 2018, e equipe 
de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, abaixo 
indicados, fará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para registro de preço, 
tipo menor preço por item, em sessão pública, por meio da INTERNET, 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, Lei Complementar Estadual nº. 044, de 
21/12/2007, do Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual 
nº 2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, e da Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do 
Consumidor e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e demais 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
  

1.1. Tipo: Menor Preço por Item;  

1.2. Regime de Execução: Indireta;  

1.3. Forma de Fornecimento: Parcelada  

        1.4. Requisitante: CAF/IPEM/AP - Memo. n.º 008/2017.   

1.5. DATAS, HORÁRIOS e ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
 

PORTAL DE COMPRAS:   

Licitacoes-e (www.licitacoes-e.com.br) 
N° Licitação 729005 
DATAS e HORÁRIOS:  

Acolhimento das propostas: até as 08:00h do dia 22/08/2018.  

Abertura das propostas: às 09:00h do dia 22/08/2018.  

Início da sessão de disputa de preços: às 09:00h do dia 22/08/2018.  

REFERÊNCIA DE TEMPO:  

Para todas as referências de tempo será, obrigatoriamente, utilizado o horário oficial de 
Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame.  

DADOS PARA CONTATO:  

Pregoeiro: Fernando Ramos Cabral  

Fone: (96) 3222-5685/4009-5683 / E-mail: cplipemlici@gmail.com.br  

End.: Rua: Aurino Borges de Oliveira, 1278, Bairro São Lázaro, CEP 68908-470 - Macapá-AP.  
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2. DO OBJETO:  

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços gráficos e serigráficos, para atender 
as necessidades do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, conforme as 
normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.  

2.2. Os modelos referentes à confecção das artes gráficas dos objetos serão entregues ao 
Licitante vencedor seguindo todas as características contidas no Item 4 (Anexo I - 
Termo de Referência). 

2.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto desta licitação descritas no 
sistema “Licitações-e” e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 
descritas neste Edital.  

  

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Em conformidade com o previsto no Art. 14 da LC Estadual nº 044/2007, o 
presente processo licitatório é destinado exclusivamente para Microempresas 
(ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP).  

3.2. Poderão participar deste Pregão os interessados ME ou EPP que estiverem 
previamente credenciados no sistema “Licitações-e”, provido pelo Banco do Brasil S/A, 
constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br;  

3.3. Como requisito para a participação neste pregão eletrônico, o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório.  

3.3. Não poderão participar deste Pregão:  

3.4.1. Empresas que não estejam enquadradas como ME ou como EPP.  

3.4.2. Empresa que esteja impedida de contratar com a Administração ou com o direito de 
licitar suspenso, durante o prazo da sanção aplicada;  

3.4.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  

3.4.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

3.4.5. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;  

3.4.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

3.4.7. Servidores públicos do IPEM/AP, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.  

3.4.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 
que não agem representando interesse econômico em comum;  
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3.4.9. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  

  

4. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITAÇÕES-E” DO BANCO DO BRASIL S/A:  

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico “Licitacoes-e”, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), 
obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização.  

4.2. As sociedades empresárias ou empresários individuais deverão, comprovados os 
poderes necessários, credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-
lhes poderes para formular lances de preços e participar de todos os demais atos e 
operações no sistema licitacoes-e.  

4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresária 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura.  

4.4. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificada.  

4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
IPEM/AP ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

4.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

4.8. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção 
“Acesso identificado”.  

  

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS:  

5.1. No prazo designado no preâmbulo deste edital, a licitante deverá encaminhar, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressa em 
moeda nacional, em algarismos, SEM identificação do licitante, até a data e hora 
previamente marcadas para o fim de seu acolhimento;  

5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O 
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licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.  

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

a) Prazo de entrega, conforme discriminado no Termo de Referência;  

b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da mesma em sessão.  

5.4. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá:  

a) Consignar o Preço proposto para o item ofertado, expresso em real, junto ao qual considerar-
se-ão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e 
encargos de qualquer natureza);  

b) Preencher, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação da proposta, o campo 
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, com a especificação completa dos serviços, atendendo a todas 
as exigências discriminadas neste Edital e seus Anexos, com a descrição precisa do que pretende 
ofertar, inclusive com a indicação da marca e referência do fabricante do produto cotado, podendo 
complementar as informações encaminhando via sistema através de arquivos (documentos) 
anexos à proposta.  

5.5. É vedada a inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outro tipo de elemento indicativo na 
proposta ofertada ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a 
identificação do licitante. O descumprimento do constante neste subitem importa a imediata 
desclassificação da proposta ofertada, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

5.6. A simples apresentação da proposta por parte do licitante corresponde a indicação de 
que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo, assim, 
o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.  

5.7. Em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei nº 8.666/93, o licitante obriga-se a 
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência (caso ocorra) de fato impeditivo de 
sua habilitação neste processo licitatório.  

5.8. Os produtos cotados deverão atender as especificações técnicas constantes no anexo 
I (Termo de Referência) deste edital.  

5.9. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
anteriormente apresentada.  

5.10. Na data marcada para a abertura das propostas, o pregoeiro poderá desclassificar as 
propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital;  

5.11. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento por todos os participantes.  

  

6. DA HABILITAÇÃO:  

Para efeito de habilitação, será exigida dos licitantes a comprovação dos seguintes documentos:  

6.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  
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a) Cédula de identidade do representante legal da empresa;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou  

c) Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades simples, acompanhado da 
documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em 
exercício, e, no caso de sociedades empresárias, estatuto ou contrato social e alterações, 
devidamente registrados na Junta Comercial; ou  

d) 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.  

  

6.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado 
de Regularidade de Situação – CRS), emitida pela Caixa Econômica Federal. Será aceito 
Certificado da matriz em substituição ao da filial ou vice-versa, quando comprovadamente 
houver arrecadação;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão fornecida pela 
Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE;  

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

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, conforme Portaria do MF n.º 358, de 05/09/2014.  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 (Inciso incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).  

  

6.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão negativa de falência ou Concordata ou recuperação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há menos 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua apresentação.  

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do licitante, 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;   
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a.1) comprovação de boa situação financeira, com base nos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), através de demonstração contábil do 
último exercício social da licitante.   

a.2) as empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), em 
qualquer dos índices, deverão comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor da contratação (Art. 31, §3º da Lei nº 8.666/93 e 
item 7.2 da IN/MARE n.º 05/2012), sob pena de inabilitação.  

  

6.4. Relativa à Qualificação Técnica:  

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado comprovando que a licitante executou os serviços compatível com o objeto desta licitação.  

  

6.5. Declarações:  

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

b) Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme anexo  
     IV deste Edital;  

c) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme anexo V deste Edital;  

d) Declaração Simplificada de enquadramento de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
expedida pela Junta Comercial da sede do licitante, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 044/07, quando for o caso, para que as ME e EPP possam usufruir dos benefícios 
estabelecidos na LC 123/06.  

6.6. Da habilitação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006:  

a) Em atendimento as disposições estabelecidas no art. 43, da LC 123/06, as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que apresente alguma restrição;  

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação.  

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

d) A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e no 
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art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor 
ofertado, à aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido melhor preço, verificando em seguida sua habilitação, ou 
revogar este Pregão, conforme dispõe o Art. 12, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

6.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação deverão estar:  

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

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

c) Se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz;  

d) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da Proposta, quando não 
tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor, exceto os documentos cuja validade 
for indeterminada.  

6.8. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário.  

6.9. Os documentos originais, quando exigidos, poderão ser autenticados por Cartório competente, 
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio do Pregão ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

6.10. O pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória exigida neste Edital, a 
ser enviada eletronicamente pela empresa licitante, no e-mail cplipemlici@gmail.com.br, na forma 
do subitem 6.2 deste Edital, mediante consulta, nos sites oficiais, à base de dados dos órgãos e 
entidades emissoras de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para fins de 
habilitação.  

6.11. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro inabilitará o licitante.  

6.12. Também será inabilitado o licitante:  

a) Que não atender às condições deste Edital;  

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato 
com ela relacionado e ensejador de inabilitação.  

6.13. Caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da 
Administração Fiscal e Tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da 
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta 
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação 
pertinente (Lei nº. 10.520/02).  

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

6.15. A documentação elencada deverá ser enviada eletronicamente junto com a proposta, sendo 
impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo.  
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7. DA SESSÃO DO PREGÃO  

7.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico 
no sitio http://www.licitacoes-e.com.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas;  

7.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão 
estar conectados ao sistema para participarem da sessão de lances. A cada lance ofertado, o 
licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor:  

a) O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema.  

b) O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a (10) segundos 
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos;  

c) Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado primeiro.  

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

7.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

7.5. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados;  

7.6. Na hipótese de desconexão mencionada no subitem anterior, vier a persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será SUSPENSA e terá reinício somente após 
expressa comunicação do Pregoeiro aos licitantes.  

7.7. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, a classificação no sistema far-se-á pela 
ordem crescente dos preços ofertados.  

7.8. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não sendo admitida negociação de 
condições diferentes daquelas previstas neste edital.  

7.9. Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final deverá 
encaminhar Proposta Adequada ao lance final e negociação, quando houver, na forma prevista no 
item 5 deste Edital;  

7.10. Será desclassificada a proposta final que:  

7.10.1. Contenha vícios ou ilegalidades;  

7.10.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  
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7.10.3. Apresente preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 
contratação pretendida;  

7.10.4. Não venha a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 
produtividade apresentada.  

7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma da § 3º do artigo 43 da 
Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos:  

7.11.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.11.2. Pesquisas em Órgãos públicos ou empresas privadas;  

7.11.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a administração 
ou com a iniciativa privada;  

7.11.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; e,   

7.11.5. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

7.12. Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
atendimento da proposta de preços, que não venham a causar prejuízo para a Administração e 
nem firam os direitos dos demais licitantes;  

7.13. No julgamento das propostas e/ou na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros, 
omissões ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos apresentados, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos;  

7.14. O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for 
o caso, será apresentado com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com 
as seguintes informações:  

a) A razão Social do licitante, o CNPJ, número (s) de telefone (s) e de FAX e, se houver, e-mail, e 
o respectivo endereço, bem como a indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente;  

b) Especificação completa e precisa do (s) serviço (s) ofertado (s), atendendo a todas as exigências 
discriminadas no Termo de Referência, inclusive com a indicação da marca do produto cotado;  

c) Preço (s) unitário (s) e global (is) propostos para o (s) serviço (s) ofertado (s), já devidamente                         
corrigido após o encerramento dos lances, considerando inclusas todas as despesas incidentes 
sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza); 

c.1) havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o 
expresso em algarismo e por extenso, o último;  

d) Garantia e validade dos serviços conforme Termo de Referência;  

e) Prazos de entrega e de validade, conforme discriminado no Termo de Referência;  

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.  

7.15. Os documentos relativos à proposta readequada, bem como a documentação de habilitação 
da empresa Licitante (previstos no item 6 deste Edital), deverão ser enviados eletronicamente, 
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para consulta do Pregoeiro, no e-mail cplipemlici@gmail.com, no prazo máximo de 3 (três) horas, 
a contar do encerramento da sessão pública virtual, com posterior encaminhamento do original ou 
cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, para o seguinte endereço: Instituto de Pesos 
e Medidas do Amapá, Rua Aurino Borges de Oliveira, n.º 1278, Bairro São Lázaro, Macapá-
AP, CEP: 68908-470, ao Pregoeiro ou Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
IPEM/AP.   
7.16. A validade da documentação será aferida tanto por ocasião do encaminhamento dos 
documentos via e-mail quanto dos originais ou fotocópias autenticadas. No caso da validade da 
documentação encaminhada via e-mail vencer até o recebimento dos originais ou fotocópias 
autenticadas pelo pregoeiro, a empresa deverá encaminhar, na mesma oportunidade, além dos 
originais da documentação anteriormente encaminhada via e-mail, nova documentação que 
comprove a manutenção de sua regularidade para fins de habilitação.  

7.17. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. Nessa etapa o Pregoeiro 
também poderá negociar com o Licitante para que seja obtido preço menor.  

7.18. A ausência do envio da documentação nos termos do subitem 7.15, tanto via e-mail, quanto 
o(s) original (is) ou cópia(s) autenticada(s), ensejará a instauração de processo administrativo, que 
poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital.  

7.19. Caracterizada a situação referida no subitem anterior, será designada data para a retomada 
dos trabalhos, devendo o pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na 
ocasião, o pregoeiro procederá conforme disposto no subitem 7.17 deste Edital.  

7.20. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 
pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

  

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

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

 

9. DOS RECURSOS:  

9.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 2 (duas) horas, durante o qual, qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 
três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses.  

9.2. As licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi declarada a 
vencedora e se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, as 
licitantes terão 1 (uma) hora para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese 
de suas razões.  
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9.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a 
decadência do direito de recurso, submetendo ao Pregoeiro o procedimento à Diretora Presidente 
do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, para homologação.  

9.4. O (s) recurso (s), porventura interposto (s), não terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido 
(s) à Diretora Presidente do IPEM/AP, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar 
sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo (s) à Diretora 
Presidente do IPEM/AP, devidamente informado (s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

9.5. Decididos os recursos, a Diretora Presidente do IPEM/AP, homologará o procedimento 
licitatório.  

9.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

  

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:  

10.1. O objeto deste Pregão será adjudicado ao Menor Preço Por Item pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade 
competente para homologação.  

10.2. A homologação deste Pregão compete à Diretora Presidente do Instituto de Pesos e Medidas 
do Amapá – IPEM/AP.  

  

11. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Por se tratar de aquisição de bens comuns, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 
nº 10.520/02, o certame licitatório será realizado por meio de Sistema de Registro de Preços, na 
modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em conformidade com 
a lei 8.666/93.  

11.2. De acordo o artigo 15° da Lei 8.666/93, a demanda será adquirida através de Sistema de 
Registro de Preços, justificando-se que a contratação será por serviços remunerados por unidade 
de medida.   

11.3. Portanto a referida despesa está respaldada nos Incisos II do Art. 3º do Decreto 
Estadual nº 3.182/2016.  

11.4. A modalidade de licitação ora escolhida 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.  

  

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

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

a) Alternativamente à convocação mencionada no subitem 12.1, a CPL/IPEM/AP, poderá 
encaminhar a ARP, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR), ou meio eletrônico, para que sejam 
assinadas e devolvidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento;  

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

12.3. O prazo fixado no subitem 12.1 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 pelo IPEM/AP.  

12.4. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura.  

12.5. É facultado à Administração, quando o vencedor não comparecer para assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, podendo, ainda, revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.  

12.6. Os preços consignados na ata de registro de preços serão fixos e irreajustáveis durante o 
período de vigência, ressalvando-se o disposto no art. 19 do Decreto Estadual nº 3.182/2016.  

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

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

12.9. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  

12.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

  

13. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

13.1. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 14 do Decreto Estadual nº 3.182/2016.  

13.2. 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 IPEM/AP (órgão gerenciador), promover as necessárias negociações com a empresa 
registrada.  
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13.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, o IPEM/AP (órgão gerenciador) deverá convocar a empresa adjudicatária 
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, 
podendo liberá-la do compromisso assumido, se frustrada a negociação.  

13.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original.  

13.5. O inadimplemento de condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, por parte da 
empresa adjudicatária, assegurará ao IPEM/AP o direito de revogá-la, mediante notificação, com 
prova de recebimento.  

13.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

13.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e   

13.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação;  

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

13.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

13.8.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

13.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável;  

13.8.3. 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.  

13.9. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no subitem anterior, será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

13.10. 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.  

  

14. DO TERMO DE CONTRATO 
  

14.1. Após adjudicado e homologado o processo de Licitação, a CAF/IPEM/AP expedirá a Nota de 
Empenho respectiva a prestação dos serviços;  

14.2. O IPEM/AP convocará a empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 
correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho;  

14.3. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser prorrogável 
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01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa adjudicada, durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;  

14.4. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na 
inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a empresa à aplicação das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93;  

14.5. A entrega da respectiva nota de empenho ficará diretamente condicionada – como 
solenidade de tratamento recíproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato, cabendo 
à empresa, para tanto:  

a) Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar - comparando - a 
minuta com o instrumento obrigacional definitivo;  

b) Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a firmar 
em seu nome o referido contrato;  

14.6. O exame a que alude o item anterior dar-se-á no recinto da Coordenação Administrativo e 
Financeiro-CAF/IPEM/AP, podendo ser utilizado todo o tempo necessário à análise e conferência 
das peças mencionadas, dentro do expediente normal de trabalho;  

14.7. 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;  

14.8. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho, a empresa Adjudicada 
obriga-se a prestar os serviços, conforme especificações e condições contidas neste Termo de 
Referência, em seus anexos e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de 
divergência, as especificações e condições dispostas neste Termo.  

  
15. DO PAGAMENTO  

 
15.1. Após o recebimento e verificação, se os produtos estiverem de acordo com as exigências 
contidas noTermo de Referência, anexo I deste Edital, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à 
CONTRATADA, mediante apresentação da Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na 
Nota de Empenho, por meio de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da contratada; 

15.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar. Juntamente com a 
nota fiscal/fatura, a declaração prevista no artigo 4º da Instrução Normativa nº1234-RFB, DE 11 
DE JANEIRO DE 2012 assinada por seu (s) representante (s) legal (is), em duas vias; 

15.3. Caso a empresa não seja optante pelo Simples Nacional, o valor dos tributos federais será 
descontado na fonte, conforme da Instrução Normativa nº1234-RFB, DE 11 DE JANEIRO DE 2012; 

15.4 O pagamento está sujeito a não existência de débitos inscritos em dívida ativa pela 
procuradoria fiscal da PGE-AP; 

  

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta dos Recursos 
Orçamentários do IPEM/AP, no Programa de Trabalho: 1.15203.23.122.0005.2479.0.16000,  
fonte: 203 e natureza de Despesas 33.90.30 referente ao exercício de 2018.  
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Conforme o item 10 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, além das obrigações contidas 
na lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a CONTRATADA deverá: 

17.1. Cumprir tudo o que dispõe no Termo de Referência, incluindo os prazos e os procedimentos 
a serem adotados na execução do fornecimento; 

17.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigência, qualquer dos requisitos referentes à empresa 
exigidos neste projeto; 

17.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 

17.4. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de 
dolo ou culpa na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

17.5. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução do objeto deste projeto; 

17.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 

17.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, os quais deverão ser entregues no 
endereço da CONTRATANTE; 

17.8. Efetuar substituição, em caso de defeito do produto. 

  

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Conforme o item 9 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, além das obrigações contidas 
na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a CONTRATANTE deverá: 

18.1. Promover, na forma do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum 
atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos 
bens; 

18.2. Fornecer a contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste contrato; 

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

18.4. Notificar por escrito a contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos 
produtos; 

18.5. Permitir acesso da contratada as dependências do IPEM-AP, para entrega dos produtos; 

18.6. Impedir que terceiros forneçam os produtos, objetos deste projeto base; 

18.7. Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeito durante a entrega e a 
utilização; 

18.8.Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio do responsável do setor de material 
e patrimônio, ou outro servidor designado para esse fim; 
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18.9. Efetuar o pagamento dos produtos entregues, conforme condições estabelecidas 
previamente, após conferir e certificar as notas fiscais. 

  

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:   

19.1. O prazo de entrega dos serviços será de no máximo 15 (quinze) dias úteis a partir da data 
do recebimento do empenho;   

19.2. O serviço deverá ser entregue no Instituto de Pesos e medidas do Amapá – IPEM/AP, 
sito a Rua Aurino Borges de Oliveira, n° 1278, Bairro São Lázaro – Macapá/AP, CEP: 68.908-
470, Tel: 3222-5601/3222-5685, conforme solicitação do setor responsável, a entrega deverá 
ser feita em dias úteis, no horário compreendido entre 7h30min às 13h30min.   

19.3. A licitante vencedora obriga-se a entregar o serviço a que se refere este Pregão Eletrônico 
de acordo, estritamente, com as especificações descritas neste instrumento, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição caso venha a ser constatado pela Administração não estar em 
conformidade com as referidas especificações.  

19.4. Os serviços serão solicitados através da emissão de Ordens de Serviços, onde serão 
especificados todos os serviços a serem executados:  

19.5. O recebimento será efetuado da seguinte forma:   

19.5.1. Provisoriamente, no IPEM/AP, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do serviço com as especificações constantes da planilha supra, no prazo de cinco dias úteis;  

19.5.2. Definitivamente, após comprovação do serviço e consequente aceitação pelo 
IPEM/AP, que deverá ocorrer no dia útil posterior ao término do prazo do recebimento provisório;   

19.5.3. Confirmado o atendimento das especificações e condições estabelecidas neste 
Edital, o serviço será recebido definitivamente e liberado para pagamento.  

 

20. DAS PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO  

20.1. Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o Instituto 
de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM/AP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos sem prejuízo das 
multas previstas no Termo de Referência, anexo I deste Edital e das demais cominações referidas 
no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a 
licitante que: 

 a) - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

 b) - Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Nota de Empenho; 

 c) - Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

 d) - Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão; 

 e) - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 f) - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 g) - Comportar-se de modo inidôneo; 

 h) - Cometer fraude fiscal. 
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20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto constante no Termo de Referência, a 
Administração do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM/AP, poderá garantida a defesa 
prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 a) – Advertência; 

 b) - Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
tomando por base o valor global do respectivo lote; 

 c) - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

 

20.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data de comunicação oficial e, caso não cumpridas, 
serão cobradas judicialmente; 

20.4. Compete ao Instituto de Pesos e Medidas do Amapá –IPEM-AP, aplicação das penalidades 
previstas neste Projeto, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, contados 
da notificação; 

20.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela administração deste IPEM/AP, a contratada ficará isenta das penalidades 

 

21. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO  

21.1. 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, por ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

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

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

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

 

22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO (EDITAL):  

22.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente edital até 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço cplipemlici@gmail.com.  

22.2. 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.  

22.3. Caberá ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidir sobre a impugnação no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas.  
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22.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil que 
anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício, 
esta não suspenderá o curso do certame.  

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

22.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para a realização do Pregão, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço: cplipemlici@gmail.com.  

22.7. Os avisos, as impugnações, os pedidos de esclarecimentos e respectivos posicionamentos 
serão divulgados no sítio "http://www.licitacoes-e.com.br/", no campo “DOCUMENTOS”.  

  

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

23.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampla 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam os interesses públicos e o da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.  

23.3. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas 
pela Diretora Presidente do Instituo de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP.  

23.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

23.5. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 
contratação.  

23.6. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, observando-se que só se 
iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no IPEM/AP, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.  

23.7. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido.  

23.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.  

23.9. O resultado desta licitação será divulgado no sítio http://www.licitacoes-e.com.br e publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, para que surtam seus efeitos legais.  

23.10. É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação, salvo se houver 
anuência da Administração.  
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23.11. 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.  

23.12. O Ordenador de Despesas do IPEM/AP poderá revogar o presente certame por considerá-
lo inoportuno ou inconveniente, decorrente de fato superveniente, mediante ato escrito e 
fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações.  

23.13. A anulação do Pregão induz à anulação de fases posteriores ao mesmo.  

23.14. 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.  

23.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da legislação constante do 
preâmbulo deste Edital.   

 

24. DOS ANEXOS:  

24.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

a) ANEXO I - Termo de Referência;  

b) ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;  

d) ANEXO III - Modelo de Declaração (Requisitos Constitucionais);  

c) ANEXO IV - Modelo de Declaração (Elaboração Independente de Proposta);  

d) ANEXO V - Modelo de Declaração (Cumprimento dos Requisitos de Habilitação);  

e) ANEXO VI - Minuta de Ata de Sistema de Registro de Preços;  

f) ANEXO VI - Minuta do Contrato;  

 

25. DO FORO  

25.1. 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 expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja.  

Macapá-AP, 07 de Agosto de 2018.  

 

 

 

 Fernando Ramos Cabral 

Pregoeiro – IPEM/AP  

Portaria nº 0015/2018-IPEM/AP   
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018-IPEM/AP 
PROCESSO Nº 52623.000771/2017-20 IPEM/AP 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP  

 

  

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL   

O Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, para atender a demanda das atividades e 
projetos fiscalizadores, iniciará o processo de contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços gráficos e serigráficos, que será desenvolvido através de um contrato, tendo como 
base legal a aplicação criteriosa da Lei n° 10.520/02, do Decreto Estadual nº 3.182/2016 e da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis. 

Por se tratar de aquisição de bens comuns, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
10.520/02, o certame licitatório será realizado por meio de Sistema de Registro de Preços, na 

Aprovo o competente projeto básico e autorizo 
a abertura do Processo Licitatório. 

 

Macapá/AP, ____/____/2018 

 

____________________________________ 

Gabrielly Barbosa Silva Favacho 

Diretora Presidente IPEM/AP 

Dec. Nº 2618/2016 
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modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em conformidade com 
a lei 8.666/93.  

De acordo o artigo 15 da 8.666/93, a demanda será adquirida através de Sistema de Registro de 
Preços, justificando-se que a contratação será por serviços remunerados por unidade de medida.   

Portanto a referida despesa está respaldada nos Incisos II do Art. 3º do Decreto Estadual nº 
3.182/2016.  

A modalidade de licitação ora escolhida 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.  

   

 

1.1. UNIDADE REQUISITANTE 

Coordenação Administrativa e Financeira – CAF, do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – 
IPEM/AP. 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços gráficos e serigráficos, para atender as necessidades do 
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá, conforme especificações contidas neste TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

2.2. Os modelos referentes à confecção das artes gráficas dos objetos serão entregues ao Licitante 
vencedor seguindo todas as características contidas no ITEM 4 deste Termo de Referência. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PUBLICA 

3.1 A contratação justifica-se na medida em que se faz necessário a reposição dos materiais de 
uso em expediente e no intuito de atender ao interesse público da administração, proporcionando 
ao Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM-AP, prosseguir com suas atividades delegadas 
e exercícios diários. Além das questões expostas, informamos que a aquisição de serviços gráficos 
descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA, é fundamental para as ações fiscalizadoras 
desempenhadas pelo Núcleo de Verificação Veicular deste Instituto de Pesos e Medidas do 
Amapá, além de serem necessárias para outras questões como campanhas educativas, 
revitalização da fachada que encontra-se deteriorada e confecção de materiais indispensáveis 
para educação social quanto aos serviços prestados por este instituto. 

3.2. Todo órgão público, tem por finalidade pública, a satisfação do bem comum e manutenção 
dos serviços prestados com qualidade e satisfação social. O Instituto de Pesos e Medidas do 
Amapá é um ente descentralizado com especialidade em fiscalização, a qual visa a segurança do 
consumidor quanto as suas necessidades de compras que envolvam peso, medida e qualidade. 
Para que tais atividades sejam satisfatoriamente desenvolvidas são necessários materiais gráficos 
como os especificados e contidos neste Termo de Referência. Assim, a aquisição destes materiais 
tem como finalidade a continuidade dos serviços prestados pelo IPEM-AP, assim como, manter o 
Princípio Constitucional da eficiência administrativa dos órgãos públicos. 
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4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

01 
 

1000 
Pasta com bolsa, papel coche 170 g, cor 4x1, cobertura UV total frente, 
tamanho 31x45 cm. 

 
 

02 

 
 

500 

Pasta com orelha que quando abertas, contém as seguintes dimensões: 310 x 
440 mm. Esta pasta fechada, tem metade das dimensões previamente 
apresentadas, ou seja, 310 x 220 mm, papel coche 170 g, sendo fácil de 
transportar e de guardar. Devem conter logo tipo do órgão e ser na cor azul.  

 
03 

 
1000 

Envelope\, Papel Kraft\, 80 G/M2\, 340 Mm\, Cor Branca\, 240 Mm\, Brasão 
Conforme Modelo Do Órgão\, Material De Expediente Código Do Produto: 
150881. 

04 1000 
Envelopes 18x24, Papel Kraft\, 80 G/M2\ Cor Branca\, Brasão Conforme 
Modelo Do Órgão\, Material De Expediente 

 
05 

 
300 

Capas Pra Processos Licitatórios Na Cor Verde, Cartolina Plastificada, 250 
X 350 Mm, 240 G/M2, Verde, Vincada, Folha Dupla, 2 Furos, Parte Frontal 
Medindo 230mm e Posterior 270mm,  

 
 

06 

 
 

3.000 

Panfletos para campanhas educativas papel coche 

Folhas Papel A5 (14,8cm X 21,0cm) 115 g/m² 

Branco frente e verso. (ARTES A PREPARAR). 

07 3.000 
Folder tamanho A4, papel couchê 150 g, gramatura, (ARTES A 
PREPARAR) 

08 1.000 
Cartão de visitas diretoria IPEM especificação de tamanho 5 x 9 cm, papel 
couchê 210 g, conforme anexo modelo anexo.  

09 1 
Fachada frontal do IPEM Tipo Banner c/ Estrutura Metálica, Tamanho 5,10 
m de largura por 1.20 m de altura.  

 
10 

 
1500 

Adesivo “Taxi Legal” de 12 cm de diâmetro, conforme layout anexo, com 
impressão dos dois lados para visualização interna e externa com uma camada 
intermediária de verniz. Acabamento em faca circular e quatro linhas de 
picote. 

 
11 

 
6000 

Confecção de numeração para adesivo TAXI LEGAL conforme anexo, em 
códigos de barras em etiquetas adesivas em papel coche com a seguinte 
sequência: 
1234120180001 a 1234120181500, sendo quatro etiquetas para cada 
numeração. Dimensões: largura de 1,6 cm. Comprimento: 5 cm. 

 
12 

 
300 

Adesivo “Medida Certa” de 12 cm de diâmetro, conforme layout anexo, 
com impressão dos dois lados para visualização interna e externa com uma 
camada intermediária de verniz.  Acabamento em faca circular e quatro linhas 
de picotes. 

 
13 

 
1200 

Confecção de numeração para adesivo MEDIDA CERTA conforme anexo, 
em código de barras em etiquetas adesivas em papel coche com a seguinte 
sequencia: 143412018001 a 143412018300, sendo 4 etiquetas para cada 
numeração. Dimensões: largura de 1,6 cm. Comprimento: 5 cm. 
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14 30 

Adesivo colorido leitoso 3m “LOGO DO ORGÃO, FISCALIZAÇÃO, USO 
EXCLUSIVO EM SERVIÇO” - 43,5 X 22 cm, fundo branco, letra 100% 
preta para veículo oficial, modelo GOL ou similares, do instituto, conforme 
layout anexo. 

15 30 
Adesivo colorido leitoso 3m “SITE DO ÓRGÃO” - 28,5 x 5 cm, fundo branco 
e letra 60% preta para veículo oficial, modelo GOL ou similares, do instituto. 

16 30 
Adesivo colorido leitoso 3m “LOGO DO ORGÃO, FISCALIZAÇÃO, USO 
EXCLUSIVO EM SERVIÇO” - 57 X 28 cm, fundo branco, letra 100% preta 
para veículo oficial, modelo caminhonete ou similares, do instituto. 

17 30 
Adesivo colorido leitoso 3m “SITE DO ÓRGÃO” - 28,5 x 5 cm, fundo branco 
e letra 60% preta para veículo oficial, modelo caminhonete ou similares, do 
instituto. 

18 80 
Crachá personalizado em PVC vertical tamanho 54x86mm espessura 
0,76mm, tipo de impressão: Termo impressão, pintado frente e verso com 
Protetor de cartão e cordão personalizado cor: Azul (IPEM/AP). 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

5.1. A avaliação das amostras seguirá critérios de caráter eliminatório, conforme exposto a seguir: 

5.1.1. As empresas licitantes deverão apresentar as amostras que forem solicitadas pelo Pregoeiro 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para avaliação, sob pena de desclassificação do item. 

5.1.2. As amostras serão avaliadas mediante a realização de observações e/ou testes, quando for 
o caso, visando à comprovação da qualidade do produto quanto à correspondência entre a 
amostra e a especificação constante do Edital (medidas, quantidades, atendimento da finalidade), 
objetivando verificar a compatibilidade entre a especificação técnica e o material cotado pela 
licitante. 

5.1.3. A empresa será desclassificada no respectivo item quando ocorrer inconformidade do (s) 
material (is) entregue (s) com as respectivas especificações mínimas contidas no Edital.  

5.2. Os itens serão submetidos à análise da seguinte forma: 

5.2.1. Critério fundamental, de caráter eliminatório em primeira fase, para análise da amostra: 
todas as propostas referentes a todos os itens deverão estar rigorosamente de acordo com as 
especificações exigidas no Edital. 

5.2.2. Critérios secundários, também, de caráter eliminatório, para análise por meio de testes 
e/ou observações, quando for o caso, visando à qualidade do produto. 

 

6.  DO FORNECIMENTO DOS MATERAIS 

6.1. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados no Instituo de Pesos e Medidas 
do Amapá – IPEM /AP, Rua Aurino Borges de Oliveira, Bairro São Lázaro, n°1278, CEP. 68908-
470 – Macapá/AP em horário de expediente, de Segunda à Sexta, das 07h30min às 13h30min. 
 
6.2. O PRAZO DE VALIDADE dos produtos deverá ser de no mínimo 01 (ano), contados a partir 
da emissão da nota Fiscal, registrado na embalagem. 
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6.3. A empresa deverá responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham sofrer seus 
empregados ou terceiros em razão de acidentes, decorrentes de culpa ou dolo, de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, no cumprimento do objeto deste projeto. 
 
7. PRAZOS DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

Deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho pela 
Contratada. 

8. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

8.1. Unidade de Administração IPEM/AP, localizado na Rua Aurino Borges de Oliveira, 1278 – São 
Lázaro – Macapá-AP, CEP: 68.908-470, horário de 07:30 às 13:00h, em dias úteis com prévio 
agendamento; 

8.2. O transporte dos materiais, é de inteira responsabilidade da Contratada. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a 
CONTRATANTE deverá: 

9.1. Promover, na forma do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum 
atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos 
bens; 

9.2. Fornecer a contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste contrato; 

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

9.4. Notificar por escrito a contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos 
produtos; 

9.5. Permitir acesso da contratada as dependências do IPEM-AP, para entrega dos produtos; 

9.6. Impedir que terceiros forneçam os produtos, objetos deste projeto base; 

9.7. Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeito durante a entrega e a 
utilização; 

9.8.Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio do responsável do setor de material 
e patrimônio, ou outro servidor designado para esse fim; 

9.9. Efetuar o pagamento dos produtos entregues, conforme condições estabelecidas 
previamente, após conferir e certificar as notas fiscais. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Além das obrigações contidas na lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a 
CONTRATADA deverá: 

10.1. Cumprir tudo o que dispõe neste Termo de Referência, incluindo os prazos e os 
procedimentos a serem adotados na execução do fornecimento; 
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10.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigência, qualquer dos requisitos referentes à empresa 
exigidos neste projeto; 

10.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 

10.4. Responder pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de 
dolo ou culpa na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

10.5. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução do objeto deste projeto; 

10.6. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 

10.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, os quais deverão ser entregues no 
endereço da CONTRATANTE; 

10.8. Efetuar, em caso de defeito do produto, a substituição consoante especificado no 10.1. 

 

11. RECEBIMENTO E ACEITE DO MATERIAL: 

11.1. Constatado fornecimento incompleto ou vício do produto, a Contratada será convocada para 
substituir ou complementar o material no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação 
pelo representante do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM/AP. 

11.2. A forma de recebimento e aceite do material será nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

12. NOTA FISCAL: 

12.1. A Contratada deverá apresentar ao Instituto de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM/AP, Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura da própria empresa em 02 (duas) vias, a qual será encaminhada para 
pagamento após o recebimento e o aceite completo do material. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM/AP, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e 
das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, no que couber, garantido o 
direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 
 a) - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

 b) - Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Nota de 
Empenho; 

 c) - Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

 d) - Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão; 

 e) - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 f) - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 



 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO       

 

Rua Aurino Borges de Oliveira nº 1278 – São Lázaro – CEP 68.908-470 – Macapá/AP 
Telefones (96) 3222-5601(Recepção) /(96) 3222-5685/4009-5683 (Gabinete) /Fax (96) 4009-5669 

Site: www.ipem.ap.gov.br     E-mail: cpl@ipem.ap.gov.br 
 

IPEM/AP 

  PROC.  109/2017 

  FLS._______________ 

  ASS._______________ 

 

   

 g) - Comportar-se de modo inidôneo; 

 h) - Cometer fraude fiscal. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a Administração do 
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM/AP, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à 
licitante vencedora as seguintes sanções: 
 a) – Advertência; 

 b) - Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 
contrato, tomando por base o valor global do respectivo lote; 

 c) - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

 

13.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data de comunicação oficial e, caso não cumpridas, 
serão cobradas judicialmente; 

13.4. Compete ao Instituto de Pesos e Medidas do Amapá –IPEM-AP, aplicação das penalidades 
previstas neste Projeto, facultada a defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, contados 
da notificação; 

13.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela administração deste IPEM/AP, a contratada ficará isenta das penalidades. 

 

14.  DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. Os recursos necessários à execução do objeto do presente Projeto Básico, serão 
Provenientes do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, no Programa 
de Trabalho: 1.15203.23.122.0005.2479.0.16000, Fonte de Recurso: 203 e Natureza de Despesa: 
33.90.30, referente ao exercício de 2018.                                                                                                                                                                                                                 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Após o recebimento e verificação se os produtos se encontram de acordo com as exigências 
contidas nesse Termo de Referência, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, 
mediante apresentação da Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de 
Empenho, por meio de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da contratada; 

15.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar. Juntamente com a 
nota fiscal/fatura, a declaração prevista no artigo 4º da Instrução Normativa nº1234-RFB, DE 11 
DE JANEIRO DE 2012 assinada por seu (s) representante (s) legal (is), em duas vias; 

15.3. Caso a empresa não seja optante pelo Simples Nacional, o valor dos tributos federais será 
descontado na fonte, conforme da Instrução Normativa nº1234-RFB, DE 11 DE JANEIRO DE 2012; 

15.4 O pagamento está sujeito a não existência de débitos inscritos em dívida ativa pela 
procuradoria fiscal da PGE-AP; 
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16. DA VIGÊNCIA E DO TERMO DO CONTRATO 

16.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, mediante acordo entre as partes e 
celebração do Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta meses); 

 

 

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  

17.1. A responsabilidade pela elaboração do Termo de Referência: Unidade Administrativa-
UAD/CAF/IPEM/AP. 

 

18. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
18.1. Ocorrerá por conta de Unidade de Administração - UAD e, na sua ausência ficará a cargo da 
Coordenação Administrativa e Financeira do IPEM/AP. 
Servidor Responsável: Vanessa da Silva Vale, RG: 142800, CPF/MF: 830.288.702-15, Função: 
Telefonista/Recepcionista, Telefone: (96) 991787148, E-mail: kelvinvnessa@hotmail.com. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas 
não poderão jamais constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar objetos não pactuados 
e/ou alterar a especificação dos produtos e preços praticados; 

19.2. Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação 
ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da 
Contratada. 
 

 

 

MACAPÁ-AP, 07 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

 

 

 

André Luiz Santos Rola 

Chefe da Unidade de Administração 

Decreto n.º0801/2017 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018-IPEM/AP 
PROCESSO Nº 52623.000771/2017-20 IPEM/AP 

 

  
Apresentamos nossa proposta comercial objetivando o Registro de Preços para futura contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e serigráfico para atender as 
necessidades do IPEM/AP, em conformidade com o Edital, o Termo Referência e demais anexos, 
conforme abaixo:  
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

 
01 

 
1000 

Pasta com bolsa, papel coche 170 g, cor 4x1, cobertura 
UV total frente, tamanho 31x45 cm. 

  

 
 

02 

 
 

500 

Pasta com orelha que quando abertas, contém as 
seguintes dimensões: 310 x 440 mm. Esta pasta fechada, 
tem metade das dimensões previamente apresentadas, 
ou seja, 310 x 220 mm, papel coche 170 g, sendo fácil de 
transportar e de guardar. Devem conter logo tipo do órgão 
e ser na cor azul.  

  

 
03 

 
1000 

Envelope\, Papel Kraft\, 80 G/M2\, 340 Mm\, Cor Branca\, 
240 Mm\, Brasão Conforme Modelo Do Órgão\, Material 
De Expediente Código Do Produto: 150881. 

  

04 1000 
Envelopes 18x24, Papel Kraft\, 80 G/M2\ Cor Branca\, 
Brasão Conforme Modelo Do Órgão\, Material De 
Expediente 

  

 
05 

 
300 

Capas Pra Processos Licitatórios Na Cor Verde, Cartolina 
Plastificada, 250 X 350 Mm, 240 G/M2, Verde, Vincada, 
Folha Dupla, 2 Furos, Parte Frontal Medindo 230mm e 
Posterior 270mm,  

  

 
 

06 

 
 

3.000 

Panfletos para campanhas educativas papel coche 
Folhas Papel A5 (14,8cm X 21,0cm) 115 g/m² Branco 
frente e verso. (ARTES A PREPARAR). 

07 3.000 Folder tamanho A4, papel coche 150 g, gramatura, 
(ARTES A PREPARAR) 

  



 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO       

 

Rua Aurino Borges de Oliveira nº 1278 – São Lázaro – CEP 68.908-470 – Macapá/AP 
Telefones (96) 3222-5601(Recepção) /(96) 3222-5685/4009-5683 (Gabinete) /Fax (96) 4009-5669 

Site: www.ipem.ap.gov.br     E-mail: cpl@ipem.ap.gov.br 
 

IPEM/AP 

  PROC.  109/2017 

  FLS._______________ 

  ASS._______________ 

 

   

08 1.000 
Cartão de visitas diretoria IPEM especificação de 
tamanho 5 x 9 cm, papel colche 210 g, conforme anexo 
modelo anexo.  

  

09 1 
Fachada frontal do IPEM Tipo Banner c/ Estrutura 
Metálica, Tamanho 5,10 m de largura por 1.20 m de 
altura.  

  

 
10 

 
1500 

Adesivo “Taxi Legal” de 12 cm de diâmetro, conforme 
layout anexo, com impressão dos dois lados para 
visualização interna e externa com uma camada 
intermediária de verniz. Acabamento em faca circular e 
quatro linhas de picote. 

  

 
11 

 
6000 

Confecção de numeração para adesivo TAXI LEGAL 
conforme anexo, em códigos de barras em etiquetas 
adesivas em papel coche com a seguinte sequência: 
1234120180001 a 1234120181500, sendo quatro 
etiquetas para cada numeração. Dimensões: largura de 
1,6 cm. Comprimento: 5 cm. 

  

 
12 

 
300 

Adesivo “Medida Certa” de 12 cm de diâmetro, conforme 
layout anexo, com impressão dos dois lados para 
visualização interna e externa com uma camada 
intermediária de verniz.  Acabamento em faca circular e 
quatro linhas de picotes. 

  

 
13 

 
1200 

Confecção de numeração para adesivo MEDIDA CERTA 
conforme anexo, em código de barras em etiquetas 
adesivas em papel coche com a seguinte sequencia: 
143412018001 a 143412018300, sendo 4 etiquetas para 
cada numeração. Dimensões: largura de 1,6 cm. 
Comprimento: 5 cm. 

  

14 30 

Adesivo colorido leitoso 3m “LOGO DO ORGÃO, 
FISCALIZAÇÃO, USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO” - 43,5 
X 22 cm, fundo branco, letra 100% preta para veículo 
oficial, modelo GOL ou similares, do instituto, conforme 
layout anexo. 

  

15 30 

Adesivo colorido leitoso 3m “SITE DO ÓRGÃO” - 28,5 x 5 
cm, fundo branco e letra 60% preta para veículo oficial, 
modelo GOL ou similares, do instituto, conforme layout 
anexo. 

  

16 30 

Adesivo colorido leitoso 3m “LOGO DO ORGÃO, 
FISCALIZAÇÃO, USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO” - 57 
X 28 cm, fundo branco, letra 100% preta para veículo 
oficial, modelo caminhonete ou similares, do instituto, 
conforme layout anexo. 

  

17 30 

Adesivo colorido leitoso 3m “SITE DO ÓRGÃO” - 28,5 x 5 
cm, fundo branco e letra 60% preta para veículo oficial, 
modelo caminhonete ou similares, do instituto, conforme 
layout anexo. 

  

18 80 Crachá personalizado em PVC vertical tamanho 
54x86mm espessura 0,76mm, tipo de impressão: Termo 
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impressão, pintado frente e verso com Protetor de cartão 
e cordão personalizado cor: Azul (IPEM/AP). 

  Total Geral   
 
 
  

 

 

DADOS DA EMPRESA  

Razão social:__________________________________________________________________  

CNPJ: _______________________________________________________________________  

Banco: ___________________ Agencia: _________________ Conta: ____________________ 

Praça de pagamento: ___________________________________________________________  

Fone: __________________________________ Fax: _________________________________  

E-mail:  ______________________________________________________________________  

Validade da Proposta:___________________________________________________________  

  

DECLARAÇÃO: Os valores propostos são fixos e irreajustáveis durante a validade da proposta e 
já estão inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e garantia, bem, assim, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos.  

  
  

_______________, _____ de _____________ de ________. 
  
  

________________________________________________  
Nome e assinatura do representante legal da licitante  

(n.º da carteira de identidade/órgão expedidor e n.º do CPF)  
  
  
  
  

OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE  
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ANEXO III  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018-IPEM/AP 
PROCESSO Nº 52623.000771/2017-20 IPEM/AP 

  
DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS  

  
  
  
Declaramos o INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP, referente ao edital 

do Pregão Eletrônico nº 004/2018 - IPEM/AP, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).  

  
  
  

  
Cidade - UF, ______ de _______________ de 2018.  

  
  
  
  
  
  
  

________________________________________  
Assinatura e carimbo do representante legal  

  
  

  
  
  
 
  
  

OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE  
  
  
  
 
 
  



 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO       

  

Rua Aurino Borges de Oliveira nº 1278 – São Lázaro – CEP 68.908-470 – Macapá/AP 
Telefones (96) 3222-5601(Recepção) /(96) 3222-5685/4009-5683 (Gabinete) /Fax (96) 4009-5669 

Site: www.ipem.ap.gov.br     E-mail: cpl@ipem.ap.gov.br 
 

IPEM/AP 

  PROC._____________ 

  FLS._______________ 

  ASS._______________ 

 

   

  
ANEXO IV  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018-IPEM/AP 
PROCESSO Nº 52623.000771/2017-20 IPEM/AP 

  
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 004/2018 
– IPEM/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 004/2018-IPEM/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 004/2018-IPEM/AP, por qualquer meio 
ou qualquer pessoa.  
  
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-IPEM/AP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 004/2018-IPEM/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 004/2018-IPEM/AP.  
  
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº004/2018-
IPEM/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 004/2018-IPEM/AP antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação.  
  
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-IPEM/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.  
  

Cidade - UF, ______ de ______________ de 2018.  
  
  

________________________________________  
Assinatura do representante legal  

  
  

 OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE  
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ANEXO V  

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018-IPEM/AP 

PROCESSO Nº 52623.000771/2017-20 IPEM/AP 
  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
  
  
  
  
A empresa _______________________________, CNPJ n.º _________________, declara Ao 

Instituo de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 004/2018-IPEM/AP, cumprir 

plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 

10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.   

  
  
  
  
  

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2018.  
  
  
  
  
  
  

________________________________________  
Assinatura do representante legal  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE
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ANEXO VI 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018-IPEM/AP 
PROCESSO Nº 52623.000771/2017-20 IPEM/AP 

 

 

 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2018-IPEM/AP 
  
  
PROCESSO N° 52623.000771/2017-20 -IPEM/AP  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018-IPEM/AP  
VALIDADE: 12 (doze) meses  
  

Aos     dias do mês de    do ano de dois mil e dezoito,  o INSTITUTO DE PESOS E 
MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP, inscrita no CNPJ (MF) 03.594.436/0001-44, com sede na Rua 
Aurino Borges de Oliveira, nº 1278, Bairro São Lázaro, CEP 68.908-470, Macapá - AP, neste ato 
representado por sua Diretora Presidente, a Senhora GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO, 
nomeada pelo Decreto nº 2618, publicado no DOE de 02 de Agosto de 2016, inscrito no CPF Nº 
311.738.358-14, RG nº 282186-DPTC-AP, considerando a homologação  da  licitação  na  
modalidade   de   pregão,   na   forma   eletrônica,   para   REGISTRO   DE   PREÇOS N.º 004/2018,  
em ___ /  / _, processo  administrativo  Nº 000000000000000000, RESOLVE registrar os 
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela 
alcançada e  nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no 
Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2018-IPEM/AP, sujeitando-se as partes as normas 
constantes na Lei art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar Estadual nº. 044, de 21/12/2007, do 
Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual nº 2.648/2007, 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 11 de fevereiro 
de 2015 e da Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e, em conformidade com as disposições a seguir:  
  
1. DO OBJETO   
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços gráficos e serigráficos para atender as necessidades do 
IPEM/AP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 004/2018-IPEM/AP, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta 
Ata.   
  
2 – DOS PREÇOS REGISTRADOS:  

2.1. Os preços para o fornecimento do objeto serão praticados pela BENEFICIÁRIA, 
conforme segue:  
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EMPRESA REGISTRADA:   

CNPJ Nº   

ENDEREÇO   

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  UNID QUANT 
VR. 

UNITÁRIO 
VR.  

ANUAL
01          

 Total..............................   

  
2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de 

Registro de Preços, salvo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 
3.182/2016.  

2.3. Se houver empresa participante do certame que aceite fornecer o objeto registrado 
nesta ATA pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, integrará o cadastro 
reserva do IPEM/AP, consoante com o inciso I, § 2º do artigo 13 do Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016.  

  
3 – PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

3.1. Entrega: em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data do recebimento da Nota de 
Empenho, sob pena de aplicação das sanções legalmente estabelecidas;  

3.2. Local: Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, sito à Rua Aurino Borges 
de Oliveira, n° 1278, Bairro São Lázaro, Macapá-AP, CEP: 68.908-470  

3.3. Recebimento: No recebimento e aceitação do objeto desta Ata de Registro de Preços 
serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório e em seus 
anexos.  

  
4 – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços será Instituto de Pesos e Medidas 
do Amapá – IPEM/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação–CPL/IPEM/AP e da Coordenação Administrativa 
Financeira-CAF/IPEM/AP.  

  
5 – DA VIGÊNCIA  

5.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura.  

5.2. Durante o prazo de validade desta Ata, o IPEM/AP não fica obrigado a firmar as 
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

5.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o IPEM/AP, após realizada a licitação específica, 
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, 
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aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o 
menor que o obtido em referida licitação.  

  
6 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

6.1. A Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Instituto 
de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, observadas, ainda, as demais regras 
impostas no art. 24, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016.  

  
7 – DO PAGAMENTO  

7.1. O PAGAMENTO será efetuado por meio da Coordenação Administrativa Financeira-
CAF/IPEM/AP, após a regular prestação dos serviços, mediante o processamento 
normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pelo Instituto de Pesos e 
Medidas do Amapá – IPEM/AP, observadas as demais disposições do item 15 do 
Termo de Referência, Anexo I do edital.  

  
8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR –  

O Órgão Gerenciador obriga-se a cumprir todas as disposições constantes do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital e, ainda:  
8.1. Gerenciar a Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, 

e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada 
no certame licitatório.  

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

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

8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na ata.  

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ata.  
8.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto 

ao interesse em fornecer o objeto a outro (s) órgão da Administração Pública que 
externe (m) a intenção de aderir a esta Ata, conforme item 6.1.  

  
9 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA - A DETENTORA,  

Além da observância das disposições contidas no item 09, do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital, obriga-se a:  
9.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o 

endereço de e-mail sempre que houver alterações destes;  
9.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por 

intermédio de carta endereçada ao Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – 
IPEM/AP, nas ocasiões em que houver a substituição daquele anteriormente indicado 
na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

9.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
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Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a Ata, conforme item 6.1.  

  
10 – DAS PENALIDADES  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, o IPEM/AP poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções:  

10.1.1. Advertência;  
10.1.2. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da aquisição;  
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;  

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a adjudicatária ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior.  

10.1.5. Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento de quaisquer 
obrigações assumidas pela adjudicatária, a esta será aplicada multa de 
mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor adjudicado, por dia 
de atraso;  

10.1.6. A aplicação das multas a que alude o respectivo edital não impede que a 
Administração do IPEM/AP rescinda unilateralmente o objeto e aplique as 
outras sanções previstas neste edital, além das demais cominações legais;  

10.1.7. As multas previstas nesta cláusula serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo IPEM/AP;  

10.1.8. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo 
administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, 
consoante estabelecido no art. 87, § 2º da Lei 8.666/93.  

  
11 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro       
cancelado quando:  

a) Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;  
b) Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração sem justificativa aceitável;  
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 

praticados no mercado;  
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art.  

7º da Lei n.º 10.520/2002;  
e) Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.  
f) A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 

perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovados.  
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12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2018-IPEM/AP e as 
propostas, com preços e especificações;  
12.2. 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, Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja;  
12.3. 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;  
12.4. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente 
administrativo.  
12.5. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de 
que trata o subitem 12.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
instrumento lavrado em duas vias de igual teor e forma e assinado pelas partes.  

   
13. DA PUBLICIDADE   
13.1. Os preços, o detentor da Ata, a especificação do objeto e as quantidades, como também as 
possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Amapá.   
  
  
  
  
  

Macapá-AP, ____ de ____________ de 2018.  
  
  
  
  

___________________________________________  
DIRETORA PRESIDENTE DO IPEM/AP 

  
  
  
  

________________________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL DA BENEFICIÁRIA DA ARP  
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO Nº _____/18-IPEM/AP  

  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP E A 
EMPRESA____________________, PARA  OS  FINS ABAIXO DECLARADOS.  

   

O Instituto de Pesos e Medidas do Amapá – IPEM/AP, com sede na Rua Aurino Borges de Oliveira, 
n.º1278, Bairro São Lázaro, CEP: 68908-470na  cidade  de  Macapá/AP,  inscrita  no  CNPJ     (MF)  
nº03.594.436/0001-44,  neste  ato representado  por  Sua Diretora-Presidente, a Senhora 
GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO, portadora da carteira de identidade RG n° 282186-
DPTC-AP e CPF n° 311.738.358-14, no uso de sus atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº2618 de 02 de Agosto de 2016, doravante denominada CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa ________,inscrita no CNPJ nº ______, com sede _________________,  na 
cidade de _____________  neste  ato representado (a) pelo(a), Sr.(a) _______________,      
portador(a)      da      Carteira     de     Identidade n.º ___________ e CPF n.º _________________, 
doravante denominado(a)  CONTRATADA(A), tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo n.º 52623.000771/2017-20 - IPEM/AP, e em observância 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, Lei Complementar Estadual nº. 044, de 21/12/2007, do Decreto Federal n.º 
8.538/2015, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 
11 de fevereiro de 2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata 
e demais exigências estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 004/2018-IPEM/AP, Parecer 
Jurídico nº ____/2018-PGE/AP e Ata de Registro de Sistema de Preço nº ____/2018-IPEM/AP, 
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços gráficos e serigráficos, para atender as necessidades do IPEM/AP, conforme condições 
e especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2018-
IPEM/AP.  

1.2. A execução dos serviços contratados observará a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário, previsto no art. 10, II, "b", da Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 8.884/94.   

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

2.1. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, em seu anexo (Termo de 
Referência), bem como ao estabelecido no ato convocatório da licitação e na proposta firmada 
pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.º 52623.000771/2017-20 IPEM/AP, 



 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO       

 e   

Rua Aurino Borges de Oliveira nº 1278 – São Lázaro – CEP 68.908-470 – Macapá/AP 
Telefones (96) 3222-5601(Recepção) /(96) 3222-5685/4009-5683 (Gabinete) /Fax (96) 4009-5669 

Site: www.ipem.ap.gov.br     E-mail: cpl@ipem.ap.gov.br 
 

IPEM/AP 

  PROC._____________ 

  FLS._______________ 

  ASS._______________ 

 

   

que, independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, 
naquilo que não o contrariar.   

  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 
assinatura, com início na data de  / ___/___e encerramento em___/____/ __.  

  

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão no exercício de _____, por conta 
do Elemento de Despesa:   - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;  
Programa de Trabalho:  , Fonte:   .  

  

CLÁUSULA QUINTA - DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL DA ENTREGA E PRAZO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  

5.1. O prazo de entrega dos serviços será de no máximo 15 (quinze) dias úteis a partir da data do 
recebimento do empenho;   

5.2. O serviço deverá ser entregue no Instituto de Pesos e medidas do Amapá – IPEM/AP, 
sito a Rua Aurino Borges de Oliveira, n° 1278, Bairro São Lázaro – Macapá/AP, CEP: 68.908-
470, Tel: 3222-5601/3222-5685, conforme solicitação do setor responsável, a entrega deverá 
ser feita em dias úteis, no horário compreendido entre 7h30min às 13h30min.   

5.3. A licitante vencedora obriga-se a entregar o serviço de acordo, estritamente, com as 
especificações descritas neste instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 
caso venha a ser constatado pela Administração não estar em conformidade com as referidas 
especificações.  

5.4 - Os serviços serão solicitados através da emissão de Ordens de Serviços, onde serão 
especificados todos os serviços a serem executados.  

5.5. O recebimento será efetuado da seguinte forma:   

5.5.1 - Provisoriamente, no IPEM/AP, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
serviço com as especificações constantes da planilha supra, no prazo de cinco dias úteis;  

5.5.2 - Definitivamente, após comprovação do serviço e consequente aceitação pelo IPEM/AP, 
que deverá ocorrer no dia útil posterior ao término do prazo do recebimento provisório;   

5.5.3. Confirmado o atendimento das especificações e condições estabelecidas neste Edital, o 
serviço será recebido definitivamente e liberado para pagamento.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1. Pela execução dos serviços, objeto da licitação, a CONTRATANTE ficará obrigada ao 
pagamento no valor global de R$ ______________________ (_________), à CONTRATADA.  
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6.2. O pagamento será efetuado à (s) empresa (s) contratada (s), até ao 15º (quinto) dia, após a 
regular prestação dos serviços, conforme consta no item 15 do Termo de Referência.  
 
6.2.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da 
Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de 
habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do  
Trabalho (CNDT), assim como comprovante de regularidade junto à Procuradoria-Geral do Estado 
do Amapá – Dívida Ativa, conforme disposto no art.7º, inciso I, alínea “C”, do Decreto n.º 
1.278/2011, junto a Administração Contratante, para sua devida certificação;  
  

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

6.3. A Administração reserva-se ao direito de descontar d a(s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura (s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada 
durante o fornecimento do  objeto deste certame.  
 
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 
gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.  
  

6.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; I =_(TX/100)_  

                                                                     365  

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

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor 
da parcela em atraso.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na 
execução dos serviços;  

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;  

7.3. Proporcionar todas as facilidades visando à boa execução dos serviços;  

7.4. Manter funcionário, formalmente designado pela Administração para a Fiscalização  
contratual;  
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7.5. Definir em todas as solicitações o detalhamento das especificações dos serviços;  

7.6. Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pela Administração para 
execução dos serviços pela CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. Entregar o material no local indicado pelo IPEM/AP, nas quantidades e especificações 
solicitadas, obedecendo os critérios de corte, medidas, cores, fotolito e outros constantes da 
Ordem de Serviço;  
  
8.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo IPEM/AP relativos ao serviço contratado, 
providenciando toda e qualquer solicitação de reformulação dos serviços, com vistas ao 
atendimento das necessidades do IPEM/AP;  

8.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, 
seguros, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer 
outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados;  

8.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do IPEM/AP;  

8.5. Providenciar para que, no ato da entrega dos serviços, os materiais estejam embalados de 
forma adequada, na quantidade estabelecida na Ordem de Serviço, visando evitar qualquer dano 
no transporte;  

8.6. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
anuência da Administração, desde que assuma total responsabilidade pelos serviços prestados;  

8.7. Apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, relatório demonstrativo dos serviços 
realizados, anexando as respectivas papeletas de “Ordem de Serviço”;  

8.8. Zelar pela integridade e sigilo do material entregue para a realização dos serviços;  

8.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  

8.10. Executar os serviços contratados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 
ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.  

  

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 004/2018- IPEM/AP, estão previstos no item 18 do Termo de Referência, anexo I do respectivo 
edital:  

9.1.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante da 
Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas à execução do serviço e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados;  
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9.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão, deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  
  

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

9.1.4. Durante o período de execução dos serviços, a Licitante poderá manter preposto, aceito 
pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário.  
  

9.1.5. A Administração poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
empresa que cause embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o 
exercício das funções que lhe forem atribuídas.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

10. 1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d”, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato. Os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, mediante o 
instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, 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, que neste caso será formalizado por ADITAMENTO;  

  

10.2. 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 o valor 
disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compatível com os valores 
de mercado;  

  

10.3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado 
também sofrerá REAJUSTAMENTO, baseado na variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se em 
consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do preço 
proposto pela empresa e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a 
existência de circunstância provocadora de tal reajuste, perante a devida comprovação da 
empresa;  

  

10.4. Os valores referentes aos serviços gráficos e serigráficos, eventualmente, poderão 
ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos:  
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10.4.1. 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, inciso II, “d” e § 5º, da Lei 8.666/93;  
 
10.4.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do princípio previsto no art. 65, § 5º, da 
Lei 8.666/93;  

10.5. As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em percentual 
de 25%, somente poderão ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, 
já quando se tratar do instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO a alteração 
se efetuará no momento de sua ocorrência.  

  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS  

11.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 
12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial emitida pela empresa.  
  
11.2. O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDICE DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, no período compreendido entre a data em que o 
preço proposto e adjudicado pela Administração e a data em que o índice foi divulgado 
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste.  
  

11.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o reajuste somente 
poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após 
decorrido doze meses da  apresentação da proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se 
referir, se assim couber.  
  

11.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos 
monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 3º da Lei nº 10.192/01, e, no que 
com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
  

11.5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno direito 
qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES  

12.1. É vedado à CONTRATADA:  

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES  

13.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.º  
8.666, de 21 de junho de 1.993.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO  

14.1.  Consoante o previsto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o 
presente contrato poderá ser rescindido:   

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a 
XII e XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA direito a 
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes;   

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;   

c) Judicialmente, nos termos da Lei.   
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

15.1. Fica sujeita às penalidades administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.º 
8.666/93, a CONTRATADA que:  
  

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo 
estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;  

b) apresentar documentação falsa;  

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

d) ensejar o retardamento da execução do objeto;  

e) executar serviços que não atendam à especificação exigida no edital;  

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g) comportar-se de modo inidôneo;  

h) fizer declaração falsa;  

i) cometer fraude fiscal.  
  

15.2. Para os fins da alínea “g”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  
  
15.3. A CONTRATADA, quando cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima 
ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções:  
a. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;  
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b. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  

c. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 
de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente 
previstas;  

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

e. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos;  

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

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

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que:  
a. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

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

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

  

15.5. As sanções previstas nas alíneas e, d e f do item 15.3 poderão ser aplicadas à empresa 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  
  

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

15.6. A aplicação das penalidades é de competência do CONTRATANTE;  
  

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

15.8. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em 
razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n.º 9.784/99.  
  

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

15.10. Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o 
disposto nas condições dos itens 15.9 e 15.10, a licitante será notificada para efetuar o 
recolhimento do seu valor, no prazo de 30 dias, contados da notificação.  
  

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE , segundo as disposições contidas 
na Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 
normas e princípios gerais dos contratos.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO  

17.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura 
, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  

18.1. Fazem parte integrante deste TERMO DE CONTRATO, independentemente de transcrição, 
os documentos abaixo relacionados:  

a) Edital de Pregão nº 004/2018-IPEM/AP;  

b) Proposta da adjudicatária;  

c) Termo de Referência;  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO  
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19.1. Fica eleito o foro da Sessão Judiciária da Justiça Federal no Amapá, para dirimir qualquer 
litígio oriundo da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja.  

  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na 
presença de 02 (duas) testemunhas.  

  

  

 Macapá-AP,   de   de 2018 

  

  

  

 
    CONTRATANTE                                                       CONTRATADA  

  

  

TESTEMUNHAS: _________________________________________  

                              _________________________________________  


