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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 005/2018 - CPL/IPEM-AP 

(PROCESSO Nº 52623.000047/2017-04 – IPEM/AP)  

O Instituto de Pesos e Medidas  do Amapá, e este Pregoeiro, designado pelo Portaria 
015/2018/GAB/IPEM/AP e pelo Decreto nº 2618, DOE 6677, de 10 de Maio de 2018, tornam 
público aos interessados que realizará licitação para REGISTRO DE PREÇO, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
em sessão pública, por meio da INTERNET, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 044/2007, IN 02/2008 – MPOG, e 
subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no 
presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste 
certame. 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/08/2018  
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília).  
Recebimento das propostas de preços: a partir da publicação no diário oficial do Estado do 
Amapá e no site www.licitacoes-e.com.br até às 08h00min do dia 29/08/2018 (horário de 
Brasília). 
Abertura das propostas: às 09h00min do dia 29/08/2018. 
Local: www.licitacoes-e.com.br 
Nº licitação: 730338 
 

PARTICIPAÇÃO: Licitação exclusiva para Microempresas - ME e/ou Empresas de Pequeno 
Porte - E PP.  

FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO: Integral  

  I - DO OBJETO  

    

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de uniformes, visando atender as necessidades dos servidores do IPEM-AP, para 
melhor atender a sociedade, conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
neste Edital e em seus anexos.  

 
II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
  

2.1    Em conformidade com o previsto no Art. 48, I, da LC nº 123/2006, o presente processo 

licitatório é destinado exclusivamente para Microempresas (ME) e/ou Empresas de Pequeno 

Porte (EPP).  

2.2   Poderão participar deste Pregão, os interessados, ME e/ou EPP que atendam a todas as 
exigências de habilitação contidas neste Edital e em seus Anexos, que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam previamente credenciados no sistema 
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“Licitacoes-e”, provido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica 
www.licitacoes-e.com.br.  

 
2.3 Ainda como requisito para a participação neste pregão eletrônico, a 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.   

2.4   Não poderão participar deste Pregão:  

a) Empresas que não estejam enquadradas como ME e/ou como EPP;  

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

c) Empresa que esteja impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o período 
da sanção aplicada;  

d) 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;  

e) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

f) Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação;  

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

h) Servidores públicos da Administração contratante, na forma do art. 9º, inciso  

III, da Lei nº 8.666/93;   

i) 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;  

j) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  

 

 III – DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

  

3.1- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), 
no site www.licitacoes-e.com.br.  

3.2-  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

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

realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto 

nº 5.450, de 2005).  

3.3- O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Instituto de Pesos e Medidas do Amapá, promotora da licitação, 
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responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005).  

  

 

 IV – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS  

  

4.1 Pregoeira analisará as propostas, desclassificando aquelas que se mostrarem 
incompatíveis com o objeto da licitação e os requisitos do Edital ou que apresentem 
preços que sejam manifestadamente inexequíveis.   

4.2 A proposta de preços deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br , até a data e hora marcadas para o fim de seu acolhimento.  

   4.3   A inclusão de propostas compreende três etapas:   

a) Na primeira, a licitante deverá declarar ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, informando em seguida se possui ou não restrição de documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal. Esta etapa finaliza com o Aceite do 

Termo de Credenciamento, documento que permite identificar qual o usuário está 

operando o Sistema;  

b) A segunda etapa consiste na Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação, com o Aceite do Termo de Habilitação;  

c) Na terceira etapa, a licitante deverá criar a proposta.  

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

a) Consignar, em campo adequado no sistema eletrônico, o PREÇO TOTAL PARA CADA 
LOTE, 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) Especificar o produto ofertado, atendendo a todas as exigências discriminadas neste 
Edital e em seus anexos, devendo indicar a marca do produto, podendo complementar 
as informações encaminhando via sistema através de arquivos (documentos), anexos 
à proposta.   

4.5  Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas nos anexos 
deste Edital.  

4.6  Ao apresentar proposta e ao formular lances, o licitante concorda plenamente com as 
seguintes disposições: prazo de entrega do objeto conforme discriminado no Termo de 
Referência e prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data de apresentação da mesma em sessão.  

4.7 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, a Pregoeira do disposto no art. 97 da Lei n.º 8.666/93.  
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4.8 É vedada a inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outros elementos indicativos nas 

propostas ofertadas ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a 

identificação do licitante que a apresentou, implicando em desclassificação da 

proposta, impedindo a continuidade da participação no procedimento licitatório.   

4.9 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.  

 

  

 V – DA SESSÃO DO PREGÃO  

  

5.1   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;  

5.2   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 lance deverá ser ofertado pelo valor total do LOTE.   

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 (a) Pregoeiro (a) estará autorizado (a) a adjudicar o objeto realizando 
arredondamentos a menor, no valor cotado.  

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

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

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

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

5.7 Na hipótese da desconexão mencionada no subitem anterior persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será SUSPENSA e terá reinício somente 
após expressa comunicação da Pregoeira aos licitantes.  
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5.8 Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, a classificação no sistema far-se-

á pela ordem crescente dos preços ofertados.   

5.9 Após o encerramento da etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) 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.  

  

5.10 Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço deverá 
encaminhar Proposta Readequada ao lance final e negociação, quando houver, na 
forma prevista neste Edital, com as seguintes informações:   

a) Nome ou Razão Social do licitante, endereço completo, CNPJ, telefone, FAX e 
endereço eletrônico (e-mail), se houver, indicação do Banco, Agência e número da 
Conta Corrente, bem como nome e telefone do Representante Legal da empresa;   

b) Especificação completa e precisa do(s) material (is) 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) bem(ns) 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 
expresso em algarismo e por extenso, o último;    

d) Prazos de entrega, qualidade e validade do objeto, conforme discriminado no 
Termo de Referência;   

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias.  

5.11 A proposta escrita a ser encaminhada na forma da seção IX, além das condições 
estabelecidas no subitem anterior, deverá ser apresentada em uma via original, em 
papel timbrado da empresa, impressa por meio eletrônico, com valores expressos em 
real, redigida com clareza, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada e rubricadas em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante.  

5.12 Será desclassificada a proposta final que:  

a) Contenha vícios ou ilegalidades;  

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de  

Referência;  

c) Apresente preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 
contratação pretendida;  

d) Não venha a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 
produtividade apresentada.  
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5.13   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:  

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

b) Pesquisas em Órgãos públicos ou empresas privadas;   
c) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a administração ou 

com a iniciativa privada;  
d) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; e,  

e) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

5.14 Os documentos relativos à proposta readequada, bem como os documentos de 

habilitação constantes da Seção VII, deverão ser enviados eletronicamente, para 

consulta do (a) Pregoeiro (a) no e-mail cpl@ipem.ap.gov.br, no prazo máximo de 2 

(duas) horas, a contar do encerramento da sessão pública virtual, prazo este que 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) pregoeiro (a).  

5.15 Se a proposta não for aceitável, se a licitante deixar de enviá-la ou se o licitante 
desatender às exigências Habilitatória, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta 
subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar com o Licitante para que seja obtido preço menor.   

5.16 Após a fase de lances não caberá desistência de proposta, sem justificativa aceita pela 
Administração, sob pena de instauração de processo administrativo, que poderá 
culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital.  

5.17 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.  

  

 VI – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

  

6.1   No julgamento das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE, 
tendo em vista que o objeto deste edital necessita de padronização, observadas as 
exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos.   

 

 VII – DA HABILITAÇÃO  

  

7.1  A habilitação do licitante será verificada por meio da comprovação dos seguintes 
documentos:   
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7.1.1    Relativos à Habilitação Jurídica:  

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.  

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.  

7.1.2    Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (se 
houver), relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado;  

c) 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;  

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

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

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (R FB) 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.  

g) 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).   
  

7.1.3  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:   

7.1.3.1   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;  
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7.2     As licitantes deverão apresentar ainda os seguintes documentos:  

a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do 
Anexo III deste Edital;  

b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal e da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, conforme 
Anexo IV deste Edital;  

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 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.  

7.3 A licitante poderá comprovar a documentação exigida neste certame por meio do 
Certificado de Registro Cadastral - CRC , devendo encaminhar os demais documentos 
que não estão contemplados por ele;   

7.4 Caso no CRC conste algum documento vencido, a licitante deverá encaminhar 
comprovante idêntico, com o respectivo prazo atualizado, conforme estipulado no 
item 5.14, sob pena de inabilitação;  

7.5 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;  

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a contar do momento em 
que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação.  

b) A prorrogação do prazo previsto na alínea anterior poderá ser concedida, a critério da 
Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes para fazê-lo.  

7.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome 
da licitante. Se esta for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz. Se a licitante for a filial, os documentos de habilitação deverão estar em seu 
nome, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 
matriz.   

7.7 As proponentes que apresentarem documentação em desacordo com este  

Edital serão inabilitadas.   
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 VIII – DA ADERÊNCIA AO PREÇO DO LICITANTE VENCEDOR  

8.1 Depois de declarado a licitante vencedora, o (a) pregoeiro (a) comunicará aos demais 
licitantes sobre a possibilidade de redução de seus preços ao valor da proposta 
vencedora.  

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

8.3 A convocação para aderência dos preços será realizada via email pelo (a) pregoeiro (a), 
sendo concedido o prazo de 4 (quatro) minutos para que os licitantes se manifestem.  

  

IX – DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

  

9.1    A licitante vencedora deverá encaminhar a via original da proposta readequada ao lance 
final e os documentos de habilitação e demais declarações, previstos na seção VII, em original 
ou fotocópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, 
para o seguinte endereço: Instituto de Pesos e Medidas – IPEM-AP, localizada na Avenida 
Endereço: Av. Aurino Borges de Oliveira, n°1278, São Lázaro, Macapá-AP Cep: 68908-740.                                       

9.2    Deverá ser encaminhada, acompanhando os originais ou as cópias autenticadas, além 
dos documentos descritos no item 9.1, a documentação abaixo discriminada, necessária à 
formalização da Ata de Registro de Preços:  
a) Habilitação Jurídica, no caso de ter ocorrido alguma alteração;   
b) Procuração passada em instrumento público, ou particular com firma reconhecida, para o 

caso de representante legal, no qual estejam expressos poderes para assinar contratos em 
nome da proponente, se for o caso;  

c) Cópia autenticada por cartório ou servidor do IPEM-AP de documento de identificação do 
responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.  

9.3  Os licitantes que optarem a apresentar o CRC, deverão encaminhar apenas os documentos 
não contemplados por este, observado o disposto no item anterior.   

  

X - DOS RECURSOS  

  

10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 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.   

10.2   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 
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liberação, as licitantes terão 3 (três) horas para manifestar sua intenção de recorrer, 
com o registro da síntese de suas razões.   

10.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer 
importará a decadência do direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor, e o posterior encaminhamento dos autos à autoridade competente 
para homologação.    

10.4  O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido 
(s) ao (à) Pregoeiro (a) o (a) qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 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.   

10.5  decididos os recursos, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.   

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

  

XI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

  

11.1  O objeto deste Pregão será adjudicado pelo (a) Pregoeiro (a) à licitante vencedora, salvo 
quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade 
competente para a homologação.  

11.2 A homologação deste Pregão compete à Diretora-Presidente do IPEM/AP, Sra. Gabrielly 
Barbosa Silva Favacho.  

  

XII – 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.  

12.2  Será incluído, na respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
os serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do 
certame.  

12.3  O prazo fixado no item 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 

publicação.   

12.5  É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 



    
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO 

  
 

11  
                 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: presidência@ipem.ap.gov.br 

 

CPL/IPEM
/AP Fl. 
___

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da 
cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.  

  

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

12.7  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.  

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

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

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

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

12.12  A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial do Estado em obediência 
ao § 3º do art. 13 do Decreto nº 3182/16 ou em sites eletrônicos de compras dos Órgão 
ou entidade promotora do SRP.  

  

XIII – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

  

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 à Diretora-Presidente do IPEM-AP (órgão gerenciador) promover 
as negociações necessárias junto aos fornecedores registrados.  

13.3    Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao praticado no mercado, o IPEM-AP deverá convocar o fornecedor beneficiário da ata 
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado, podendo liberá-lo do compromisso assumido, se frustrada a negociação.  
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13.4     Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o IPEM-AP poderá liberar o fornecedor do 
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, 
e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação.  

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

13.6     O registro do fornecedor será cancelado quando:  

13.6.1  Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

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

13.6.3  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. 

13.7     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.  

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

  

XIV – DO TERMO DE CONTRATO   

  

14.1     O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme  

previsão no § 4º do Art. 62, da Lei n.º 8666/93, em virtude do objeto se tratar de 
compra com entrega imediata (assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 
dias da data de recebimento da Nota de Empenho) e integral dos bens adquiridos, dos 
quais não resultarão obrigações futuras.   

  

XV - DO PAGAMENTO  

  

15.1   O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento dos 
materiais, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros pelo Instituto de Pesos e Medidas IPEM-AP; 

15.2   É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa 
da Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente fornecido, acompanhada dos 
documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS 
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e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida 
certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 
1278, de 17 de fevereiro de 2011, em seus arts. 6º e 7º, inciso I, alíneas “a” a “c”.  

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

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

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

15.6  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% );  

E M = E ncargos moratórios;   

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

     

XVI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  

16.1 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Edital, serão realizadas 
mediante a emissão de nota de empenho, a cargo da Unidade Gestora n.º 340101, Natureza 
de Despesa n.º 339030 – Material de Consumo, Ação nº1.15.203.23.122.005.2479.160000 – 
IPEM/AP.  

  

XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

17.1      A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 
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União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito à ampla defesa;  

17.1.1 - Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na fase de 

licitação, sobre o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) 

dias após notificação, nos seguintes termos:  

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

• Aquele que se comportar de modo inidôneo;   

• Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

• Não assinar o Contrato, ou deixar de retirar o instrumento equivalente;  

• Não mantiver a proposta;   

• Atrasos injustificados na execução do contrato.  

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

c) Aquele que fizer declaração falsa; 

d) Apresentar documentação falsa;   

e) Cometer fraude fiscal.  

17.2 - Sanções relativas ao Contrato:  

17.2.1 - Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:  

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

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

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

17.2.1.2 - Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por 

meio de Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

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

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

limitada a incidência de 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença;  

b) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

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

c) 30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;  

17.3- No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa;  

17.4- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado 

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

de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e 

judicialmente;  

17.5 Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da 

contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou 
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recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato em até 5 (cinco) 

dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra CONTRATADA, sucessivamente 

desde que respeitada a ordem de classificação da licitação para, após comprovados os 

requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

  

  

XVIII - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO  

  

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

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

18.3     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.   

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

  

XIX – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

  

19.1  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 eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.  

19.2  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.  

19.3  Caberá ao (à) Pregoeiro (a) auxiliado (a) pelo setor competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas .  

19.4  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.  

19.5  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.  



    
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO 

  
 

16  
                 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: presidência@ipem.ap.gov.br 

 

CPL/IPEM
/AP Fl. 
___

19.6  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
(à) Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para a realização do Pregão, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço www.licitacoes-
e.com.br. 

19.7     Os avisos, as impugnações, os pedidos de esclarecimentos e respectivos posicionamentos 
serão divulgados no sítio http://www.licitacoes-e.com.br/.  

  

XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

20.1   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.  

20.2   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.  

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

20.4   É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação.   

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

20.7 O valor estimado dessa contratação encontra-se disponível nos autos do processo, 
podendo ser consultado por qualquer interessado. 

20.8  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.  

  

XXI - DOS ANEXOS  

  

21.1     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

a) ANE XO I - Termo de Referência: Especificações e quantidades;  

b) ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;  

c) ANEXO III – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  

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

e) ANEXO V - Modelo de Declaração (E laboração Independente de Proposta);   

f) ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.  
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 XXII - DO FORO  

  

22.1     As questões decorrentes da execução deste Instrumento Convocatório, que não 
possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Fórum da 
Justiça Federal– Comarca de Macapá - Seção Judiciária do Estado do Amapá, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.   

 
 
 
 

  

Macapá-AP, 14 de Agosto de 2018.  

  

  

  

  

             
 
 
 

Karolina de Souza Borges Vasques 
Presidente da Comissão de Licitações 

CPL/IPEM/AP 
DECRETO Nº 0260/2018 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

1- OBJETO 

Aquisição de uniformes incluindo tais especificações como: chapéu, camisa unissex gola polo 
preta e branca, calça social masculina e feminina na cor preta, blusa social feminina na cor azul 
royal, vestido social preto e blazer preto.  Para o uso de identificação dos servidores do IPEM-
AP, conforme especificações deste termo de referência. 

2- JUSTIFICATIVA   

A aquisição dos uniformes faz-se necessária para o Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado do Amapá - IPEM-AP, em função de que este órgão executa atividades de fiscalização 
Metrológica, atuante em toda capital do estado do Amapá, sendo um órgão delegado do 
Instituto Nacional de Metrologia legal-INMETRO. Desta feita, imprescindível a devida 
identificação dos fiscais, junto as empresas e órgãos públicos fiscalizados, assim como a devida 
apresentação padronizada dos servidores técnicos e administrativos perante a sociedade de 
modo geral. 

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá, pretende realizar a compra dos 
uniformes através de procedimento licitatório na modalidade de Sistema de Registro de Preços, 
cujo critério das propostas será em LOTE ÚNICO.  

Justifica-se o critério de LOTE ÚNICO, onde se faz necessário que a proposta dos licitantes 
englobe toda a execução do objeto, mesmo que nesta se incluam concomitantemente aquisição 
de materiais de natureza distinta e que poderiam ser prestadas por diversas empresas. 

A licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por 
manter a QUALIDADE e a PADRONIZAÇÃO do serviço, este último, aspecto essencial tendo em 
vista tratar-se de UNIFORMES. Por outro lado, destacamos que o gerenciamento permanece 
todo o tempo a cargo de um mesmo administrador.  

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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Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na 
execução dos serviços, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na 
observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento 
em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. Ademais, há um grande ganho 
para a Administração na economia de escala, que aplicada na execução de determinada 
aquisição, implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de 
preços a serem pagos pela Administração. 

 

3- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS OBJETOS 

 

LOTE 
ÚNICO 

Descrição do Material Unidade QTD Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Camisa unissex 
gola pólo preta: em 
tecido 100% algodão, 
com botão, com a 
logomarca do IPEM-
AP (L: 3cm x C: 8cm), 
MARCA INMETRO 
(L: 8cm X C: 8cm), 
Bandeira do Estado 
do Amapá e do Brasil 
bordados(L: 8cm X 
C: 8cm), brasão da 
República do lado 
esquerdo do peito 
bordado  e MARCA 
DO 
INMETRO/FISCALIZ
AÇÃO FEDERAL 
pintada, nos 
tamanhos P ao GG. 

 

 

 

und 

 

 

 

77 

 

 

Camisa gola pólo 
branca: modelos 
masculina, 
feminina, 100% 
algodão  

com a logomarca do 
IPEM-AP (L: 3cm x C: 
8cm), MARCA 
INMETRO (L: 8cm X 
C: 8cm) e Bandeira 
do Estado do Amapá 
e Brasil (L: 8cm X C: 
8cm) bordados, nos 
tamanhos P ao GG. 

und 30 
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  Blusa Social: regata 
em cetim glos com 
laycra, azul royal, 
Básica, nos 
tamanhos P ao G. 

 

 

und 

 

 

32 
 

 

Camisa social: 
manga longa com 
botão, cor azul 
royal,  tecido 
camisaria social, 
com bolso 
dianteiro com 
logomarca do Ipem 
bordado, punho 
fechado tamanhos: 
M ao GG. 

15 

 

Camisa Social: de 
botões, cor azul 
royal, tecido 
camisaria social, 
com um bolso 
dianteiro com 
logomarca do Ipem 
bordado, manga 
curta, tamanhos M 
ao GG. 

11 

 

  Calça Social 
modelo Feminino 
Preta: calça em 
tecido microfibra com 
lycra, com dois 
bolsos traseiros 
embutido, com zíper 
e botões, com 
passadores de cinta, 
nos tamanhos 38 ao 
46. 

 

 

und 

 

 

16 

 

 

Calça social 
modelo masculino 
Preta: cor Preta, 
tecido Oxford, 02 
bolsos dianteiros, 
02 bolsos traseiros, 
com zíper, com 

13 
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passadores de 
cinta, nos  
tamanhos 40 ao 54. 

  Vestido Social 
Preto: em tecido 
microfibra com lycra, 
com manga, com 
zíper, com logomarca 
do Ipem bordado no 
peito esquerdo nos 
tamanhos P ao G. 

 

 

 

 

 

 

und 

 

 

16 

 

 

Blazer Preto: Em 
tecido microfibra com 
lycra, com botão, 
com dois bolsos, nos 
tamanhos 36 ao 46. 

16 

 

  

Chapéu Preto: 
logomarca IPEM-AP 
e marca Inmetro 
(órgão delegado)  
bordado lado 
esquerdo, e direito 
brasão da República 
na frente bordado. 

 

 

 

und 

 

48 

 

 

 
 

 

 

 

 

3-FINALIDADE PÚBLICA  

  

3.1 Este documento foi elaborado de acordo com Lei 8.666/93, como peça integrante e 

indissociável de um procedimento licitatório tendo por finalidade à aquisição de uniformes 
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para   padronização e identificação   dos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá 

– IPEM/AP, visando uma  melhor apresentação deste órgão à sociedade de modo geral . 

 

4- PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 Das Amostras - Fazem-se necessárias para fins classificatórios, como forma eficiente de 

avaliar a proposta/oferta do licitante. A empresa melhor classificada da licitação deverá 

apresentar amostras, as mesmas deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

sessão de lances, ou convocação no caso de licitante remanescente. 

4.1.1  Critérios para avaliação das amostras: Será observada cor, textura, resistência, 
acabamento, tecido, material utilizado, logomarca, confecção dentro do especificado. 

4.1.2 Entrega das Amostras: Deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação e serão 
avaliados pelo IPEM-AP, que deverão ter etiquetas de identificação da empresa que as enviou. 

4.1.3 Desclassificação: A empresa que não apresentar as amostras ou apresentá-las em 
desacordo com as especificações serão desclassificadas.  

4.1.4 Correrão por conta da LICITANTE VENCEDORA todas as despesas com envio das amostras, 
embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 

4.2.A aprovação dos modelos será feito em 10 (dez) dias úteis, contados da confirmação do 
recebimento dos mesmos, e poderá ser feito por meio e-mail, ofício ou fax, detalhando as 
alterações, se houver. 

4.2.1 A LICITANTE VENCEDORA não deverá começar a confecção antes da aprovação final da 
CONTRATANTE. 

4.2.2 A CONTRATANTE não se responsabilizará por peças confeccionadas sem avaliação e 
aprovação prévia, ficando a LICITANTE VENCEDORA obrigada a confeccionar os modelos para 
aprovação e as peças finais, sob pena de sofrer as sanções previstas no Edital, seus anexos e na 
Lei de Licitações. 

4.3 Quanto aos chapéus a serem confeccionados de acordo com o modelo em anexo. 

5- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

5.1- Os materiais que não atenderem as condições descritas neste termo de referência assim 

como os que apresentarem quaisquer vícios de fabricação ou que não estejam de acordo com 



    
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO 

  
 

23  
                 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: presidência@ipem.ap.gov.br 

 

CPL/IPEM
/AP Fl. 
___

o tamanho do servidor, serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE para ajuste ou 

substituição ao fornecedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua 

notificação formal por parte do IPEM-AP, cabendo a CONTRATADA arcar com os custos da 

substituição e ajustes. 

6- PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS  

6.1 O prazo de entrega do objeto ocorrerá em sua totalidade até 30 (trinta) dias úteis, a contar 

do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor. 

6.2 A entrega referida no subitem anterior deverá ocorrer no horário de funcionamento do 

órgão licitante, ou seja, de 08h às 13h30, de segunda à sexta-feira. 

 

7- LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

7.1 Após o recebimento da NOTA DE EMPENHO (via e-mail, fax ou por qualquer outro meio), o 
fornecedor terá o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar a entrega dos produtos especificados 
neste Termo, de acordo com os seus quantitativos, que deverá ocorrer no Prédio do IPEM/AP, 
localizado na Av. Aurino Borges de Oliveira, nº 1278, Bairro: São Lázaro; CEP: 68.908-470, 
Macapá/AP. 

 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1  A empresa deverá fornecer os produtos solicitados, integralmente, no prazo estabelecido. 

8.2 A empresa deverá disponibilizar um funcionário e dispor de número telefônico e e-mail, 
para contato imediato da CONTRATANTE. 

8.3 Em caso de problemas de fabricação ou defeitos apresentados em função do transporte dos 
materiais a serem entregues, os mesmos deverão ser substituídos, com a mesma qualidade e 
quantidade, no prazo de 30 dias. 

8.4 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ocorridos aos seus funcionários na entrega do 
objeto; 
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8.5 Informar a CONTRATANTE sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou alteração no objeto da 
licitação ou data e forma de entrega, com devida justificativa. 

 

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no item deste termo de referência; 

9.2 Fiscalizar o recebimento do objeto, de acordo com exigências do Termo de Referência. 

9.3 Indicar o servidor que acompanhará o recebimento do presente instrumento, que 
apresentará à administração superior relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida 
na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do objeto. 

9.4 Comunicar a CONTRATADA, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha no 
fornecimento do objeto. 

9.5 Disponibilizar a CONTRATADA condições necessárias e adequada para entrega dos bens 
adquiridos. 

10- PAGAMENTO DO OBJETO 

10.1 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a regular prestação dos serviços, 
mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pelo 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá (IPEM-AP);  

10.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa 
da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente a aquisição dos produtos regulamente fornecidos, 
acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para 
sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Decreto Estadual 
nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011, em seus arts. 6º e 7º, inciso II;   

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

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

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

 

11- DESCRIÇÃO DO OBJETO 

11.1 As descrições encontram-se em anexo. 
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11.2 Os Logos que serão utilizados na confecção dos uniformes encontram-se em anexo e serão 
definidos no momento do pedido. 

12- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

12.1 – Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos 
serviços contratados constam no orçamento do IPEM, através da Fonte: 203 - Programa: 
1.15.203.23.122.0005.2479.0.160000 Manutenção Administrativa – Natureza da despesa: 
3390.30 – Material de Consumo, constante na previsão orçamentária do exercício de 2018. 
 
13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1- Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

 
13.2- Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal 
da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
 
13.3- Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio 
de Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE, no 
prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação: 

 
a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no fornecimento dos produtos, 

limitada a incidência de 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, no 

caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

 
b) 5% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

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

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

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

 

13.4 - Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no 
caso de falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal. 

13.5 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa; 
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13.6 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e judicialmente. 

 

13.7 - Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da 
contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-
se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias úteis da 
convocação, poderá ser convocado outra CONTRATADA, sucessivamente desde que respeitada 
a ordem de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilita tórios e feita 
a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo 
de Referência e das demais cominações legais. 

 

14- DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1- 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; 

 

14.2 - 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. 

  

  

                                                               Katiane Oliveira dos Santos 

                                                     Chefe de Unidade de Pessoal 

                                                             Decreto 2952/2016 
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                                    ILUSTRAÇÃO DE REFERÊNCIA DOS UNIFORMES – ANEXO DO TR  

  
ILUSTRAÇÃO DE REFERÊNCIA DOS UNIFORMES  

 
          ILUSTRAÇÕES (MODELOS) DOS SÍMBOLOS, BRASÕES E LOGOMARCAS – ANEXO DO TERMO DE  

REFERÊNCIA  

  
I – BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

  
                                                    DIMENSÕES: 8.00c (Largura) por 8.00c (Altura)  

  

 
  

 

 

 
 

 

II – LOGOMARCA INMETRO- IPEM/AP  

                                                    DIMENSÕES: 8.00c (Largura) por 8.00c (Altura)  
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                                                 III – LOGOMARCA BANDEIRA DO AMAPÁ  

DIMENSÕES: 8.00c (Largura) por 8.00c (Altura) 

  

 
 

                                                   IV – LOGOMARCA BANDEIRA DO BRASIL 

                                         DIMENSÕES: 8.00c (Largura) por 8.00c (Altura 
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           V-LOGOMARCA FISCALIZAÇÃO IPEM-AP 

FISCALIZAÇÃO COMPRIMENTO 26CM/ALTURA 3CM 

                                          SÍMBOLO INMETRO COMPRIMENTO 7CM/ALTURA 7CM  

                                                  FEDERAL COMPRIMENTO 15CM/ALTURA 3CM 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DO INSTITUTO DE PESOS E 

MEDIDAS DO AMAPÁ- IPEM/AP 

  

PROPOSTA que faz a empresa:  _________________________________ inscrita no CNPJ 
(MF) nº ______________ e inscrição estadual nº  
_______________________ , estabelecida no(a) (Rua, AV, Bairro, CEP, Fone, Email, para 
o fornecimento do objeto abaixo relacionado, conforme estabelecido no Pregão 
Eletrônico n.º 005/2018 – IPEM/AP .   
  

LOTE 

ÚNICO/

ITEM 

Especificaç

ão  
UND  

TAM

/ 

QTD  

QTD 

TOTAL  
Valor (R$)  

Unitário  Total  

01  

Camisa 

unissex 

gola pólo 

preta: em 
tecido 
100% 
algodão, 
com botão, 
com a 
logomarca 
do IPEM-
AP (L: 3cm 
x C: 8cm), 
MARCA 
INMETRO 
(L: 8cm X 
C: 8cm), 
Bandeira 
do Estado 
do Amapá 
(manga 
direita) e 
do Brasil 
bordados 
(manga 
esquerda) 
(L: 8cm X 
C: 8cm), 
brasão da 
República 
do lado 
esquerdo 
do peito 
bordado  e 

UND  

 

 P/GG 

  
77   
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MARCA 
DO 
INMETRO/
FISCALIZA
ÇÃO 
FEDERAL 
pintada, 
nos 
tamanhos 
P ao GG. 

 

 02 Calça 

social 

modelo 

masculino 

Preta: cor 

Preta, 

tecido 

Oxford, 02 

bolsos 

dianteiros

, 02 bolsos 

traseiros, 

com zíper, 

com 

passadore

s de cinta, 

nos  

tamanhos 

40 ao 54. 

XX   

 

 

 

 

 

 

    

40/54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

XX  XX  

03  Camisa 

Social: de 

botões, 

cor azul 

royal, 

tecido 

camisaria 

social, 

com um 

bolso 

dianteiro 

com 

XX   

 

 

 

 

  M/G  

 

 

 

 

 

    

          11 

XX  XX  



    
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO 

  
 

32  
                 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: presidência@ipem.ap.gov.br 

 

CPL/IPEM
/AP Fl. 
___

logomarc

a do Ipem 

bordado, 

manga 

curta, 

tamanhos 

M ao GG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

04 

Camisa 

social: 

manga 

longa com 

botão, cor 

azul royal,  

tecido 

camisaria 

social, 

com bolso 

dianteiro 

com 

logomarc

a do Ipem 

bordado, 

punho 

fechado 

tamanhos

: M ao GG. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M /G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    05 

Camisa gola pólo 

branca: modelos 

masculina, 

feminina, 100% 

algodão  

com a 
logomarca 
do IPEM-
AP (L: 3cm 
x C: 8cm), 
MARCA 
INMETRO 
(L: 8cm X 
C: 8cm) e 
Bandeira 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P/G 
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do Estado 
do Amapá 
(manga 
direita) e 
Brasil 
(manga 
esquerda) 
(L: 8cm X 
C: 8cm) 
bordados, 
nos 
tamanhos 
P ao GG 

 

 

 

 

    06 

Blusa 
Social: 
regata em 
cetim glos 
com laycra, 
azul royal, 
Básica, nos 
tamanhos 
P ao G. 

  

 

 

 

P/G 
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07 

Calça 
Social 
modelo 
Feminino 
Preta: 
calça em 
tecido 
microfibra 
com laycra, 
com dois 
bolsos 
traseiros 
embutido, 
com zíper e 
botões, 
com 
passadore
s de cinta, 
nos 
tamanhos 
38 ao 46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

38/46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

  

 

 

 

 

    08 

Vestido Social 

Preto: em tecido 

microfibra com 

laycra, com 

manga, com zíper, 

com logomarca do 

  

 

 

 

P/G 

 

 

 

 

16 
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Ipem bordado no 

peito esquerdo nos 

tamanhos P ao G. 

 

 

 

 

    09 

Blazer Preto: Em 

tecido microfibra 

com laycra, com 

botão, com dois 

bolsos, nos 

tamanhos 36 ao 

46. 

  

 

 

36/46 

 

 

      

       16 

  

 

 

 

 

 

                

10 

Chapéu Preto: 

logomarca IPEM-

AP e marca 

Inmetro (órgão 

delegado)  bordado 

lado esquerdo, e 

direito brasão da 

República na frente 

bordado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

  

 CUSTO TOTAL ESTIMADO 

(R$)  
      

  
Obs.: Para a elaboração da proposta a empresa licitante deverá colocar a especificação detalhada 
do item ofertado, observando todas as exigências constantes no Termo de Referência, Anexo I do 

Edital, indicando marca e/ou fabricante do produto ofertado.   
  

VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (no mínimo de 90 dias a contar da data de abertura da 
licitação).  
  

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL COM PODER DE ASSINAR O CONTRATO:   

Nome / Cargo / RG e CPF / Fone / E -mail  

  

DADOS BANCÁRIOS   

Banco / Agência / Conta  

  

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA  

       Nome / Cargo / Endereço / Cidade / CEP / Estado / Fone / E -mail  

  



    
 
 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP 
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO 

  
 

35  
                 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: presidência@ipem.ap.gov.br 

 

CPL/IPEM
/AP Fl. 
___

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.  

  

Cidade - UF , ______ de _______________ de 2018.  

  

  

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  

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

  

  

A empresa _____________, CNPJ n.º_________, declara o Instituto de Pesos e Medidas 
IPEM/AP, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n.° 005/2018 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 O LICITANTE  
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ANEXO IV   

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS  

  

  

[Nome da empresa], CNPJ n.º __________________, sediada [Endereço completo], DECLARA, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), que não 
possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18  (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz 
   
  

  
C idade - UF, ______ de _______________ de 2018.  

  

  

  

  
________________________________________  

Assinatura do representante legal  

  

  

  

  

  

OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE  
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ANEXO V   

  

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 005/2018-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 005/2018 
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 005/2018-IPEM/AP, por qualquer meio ou qualquer pessoa.  

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 
nº 005/2018-IPEM/AP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 005/2018-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 005/2018-
IPEM/AP.   

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
005/2018-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 005/2018-IPEM/AP antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação.  

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
005/2018-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 VI  

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 000/2018 – IPEM/AP 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018-IPEM/AP  

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, Incisos I, do Decreto Estadual n.º 3.182/16;  

VALIDADE: 12 (doze) meses  

  

O  INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ- IPEM/AP  inscrito no CNPJ 

      3594436000144, com sede na Rua Aurino Borges de Oliveira, nº 1278 — São Lázaro — 
CEP:68.908-740 , Macapá-AP, neste ato representada pela Diretora-Presidente, Gabrielly 
Barbosa Silva Favacho  , Brasileira, casada, CPF Nº ____, RGC nº _____, RGM nº ____, 
residente e domiciliado _______, doravante denominada  ÓRGÃO GERENCIADOR  e, de 
outro lado,  a empresa  ___ ,  CNPJ:  ___,  estabelecida à  ______,  neste ato representada 
pelo (a) S enhor (a) ______, RG:  ____,  CPF:  ____,  doravante denominada  BENEFICIÁRIA 
(DETENTORA), no uso de suas atribuições legais e nos termos da  Lei Federal nº 
10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, do Decreto Federal n.º 
8.538/2015, dos Decretos Estaduais nºs 2.648/2007, 3.182/2016, 3.183/2016, 3.184/2016 
e 3.313/2016 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993,  em face da classificação das 
propostas apresentadas  no  Pregão Eletrônico n.º 005/2018  –  IPEM/AP,  RESOLVEM 
firmar a presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 005/2018, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:  
 

 

  

         1. DO OBJETO:  

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
uniformes, visando atender as necessidades dos servidores deste IPEM/AP, para 
melhor apresentação à sociedade , conforme condições, especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
005/2018 – IPEM/AP e de acordo com a proposta da empresa beneficiária, os quais 
constituem parte deste instrumento, independentemente de transcrição  

  

          2. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 2.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços será o Instituto de Pesos e 
Medidas IPEM/AP, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL/IPEM/AP e da Diretoria Administrativa do IPEM/AP.  

  

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS:  
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3.1. Os preços para o fornecimento do objeto serão praticados pela BENEFICIÁRIA, 
conforme segue:  

    EMPRESA 

REGISTRADA  
  

LOTE 

ÚNIC

O/ITE

M 

Especificação  
U

N

D  
QTD  

Preço 

Unitári

o  

Preço 

Total  

01        R $  R $  

3.2. 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.  

  

 4.  DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS  

Aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor os seguintes 
fornecedores:  

Fornecedores   Itens    

    

  

  

  

 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 publicação.  

5.2. Durante o prazo de validade desta Ata, o Instituto de Pesos e Medidas- IPEM/AP não 
fica obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro preferência na prestação do serviço 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, 
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 
IPEM/AP, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 24, do Decreto E 
Estadual n.º 3.182/2016.   
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 7. DO PAGAMENTO  

7.1. O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entregue e aceito 
definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de 
liquidação e liberação dos recursos financeiros pelo Instituto de Pesos e Medidas -
AP, observadas as demais disposições do item 13 do Termo de Referência, Anexo I do 
edital.  
   

 8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR   

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 Termo de Referência, Anexo I do E dital, 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 a esta Central de Licitações, 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 da prestação do serviço a outro órgão da 
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 Instituto de Pesos e Medidas- 
IPEM/AP poderá resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à empresa as 
seguintes sanções:  
a) Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento)  
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      sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15  
(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total da Nota de Empenho, caracterizando inexecução total do Contrato, 
bem como, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, 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 previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93;  
c) 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 empresa ressarcir o IPEM/AP pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior.  

10.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Instituto de Pesos e Medidas-
IPEM/AP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, a empresa que:   
a) Deixar de entregar a documentação exigida no edital;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

d) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

f) Comportar-se de modo inidôneo;  

g) Fizer declaração falsa ou Cometer fraude fiscal;  

h) Descumprir os prazos e condições previstos neste Edital e em seus Anexos.  

10.3. Além das penalidades anteriormente citadas, a empresa ficará sujeita às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.  

10.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração do IPEM/AP, em relação a um dos eventos arrolados nos 
subitens anteriores, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.  

10.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar o IPEM/AP, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à empresa 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

10.6. 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.  

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

 

   

12. DA PUBLICIDADE  

12.1. A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial do Estado em obediência 
ao § 3º do art. 13 do Decreto nº 3182/16 ou em sites eletrônicos de compras dos 
Órgão ou entidade promotora do SRP. 

 
  

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

13.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 005/2018-IPEM/AP e as 
propostas, com preços e especificações;   

13.2. 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;   

13.3. 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;   

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

13.5. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos 
de que trata o subitem 13.3 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 três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes.  
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Macapá-AP, 14 de Agosto de 2018.  

  

   

 

Fernando Ramos Cabral 
Pregoeiro 

GABINETE/CPL/IPEM/AP 
Portaria Nº 015/2018 

 

       
  

  

  

  

  

  


